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Sammanfattning 

Bakgrund och syfte 

Istället för att bedöma och värdera en coach utifrån dålig eller bra kan en coach ses utifrån ett 

kontinuum där nybörjare är den ena ytterligheten och expert den andra ytterligheten. Tidigare 

forskning om expert-coacher har två inriktningar, utveckling av expertis inom coaching och 

expert-coachens kännetecken och förmågor. Kännetecken och förmågor hos en expert-coach 

kan ses som nyckelbegrepp i denna studie. Underliggande begrepp inom expert-coachens 

kännetecken är karaktärsdrag, beteende och coach/ledarstil. Underliggande begrepp inom 

expert-coachens förmågor är kunskap och psykologiska färdigheter. Syftet är att utforska hur 

svenska coacher och idrottare ser på kännetecken och förmågor hos expert-coacher samt i 

vilken svensk idrottskontext en expert-coach jobbar. 

Metod 

Studien är kvalitativ och en tvärsnittsstudie där semistrukturerade intervjuer har använts som 

datainsamlingsmetod. Deltagare i studien var sex förbundskaptener (3 män och 3 kvinnor 

mellan 45-53 år) och sex landslagsidrottare (5 män och 1 kvinna mellan 25-32 år). 

Intervjuerna har transkriberats, tematisk analys och innehållsanalys har använts för att tolka 

och analysera insamlad data. 

Resultat 

Det som utmärker en expert-coachen inom nyckelbegreppet kännetecken är expert-coachens 

beteende i form av att kommunicera, att stötta individen och att fokusera på individen. Inom 

nyckelbegreppet förmågor hos en expert-coach kan det underliggande begreppet kunskap 

delas in i professionell kunskap, interpersonell kunskap och intra personell kunskap. Både 

coacher och idrottare anser att en expert-coach behöver alla dessa kunskaper. Det finns ingen 

utmärkande psykologisk färdighet som är utmärkande, men emotionell intelligens anses som 

viktigt för en expert-coach.  

Slutsats 

Utforskandet av expert-coachens kännetecken och förmågor utifrån nyckelbegreppen i 

tidigare forskningen har tillsammans med de viktigaste resultaten i denna studie resulterat i en 

modell över begreppet expert-coach. De kännetecken och förmågor som anses viktigast hos 

en expert-coach är kommunikation och att se individen. En expert-coach kan verka inom en 

kontext av såväl elit som ungdomar och utveckling. Denna studie visar att expert-coach är ett 

komplext begrepp som kräver fördjupad forskning. 

 



 

 

Abstract 

Introduction and aim 

Instead of assessing and evaluating a coach from bad to good, a coach can be approached 

from a continuum where beginners are one extreme and experts are the other. Previous 

research on expert coaches has two approaches, the development of expertise in coaching and 

the professional coach’s characteristics and abilities. Characteristics and abilities of an expert 

coach can be seen as key concept in this study. Underlying concepts in expert coach 

characteristics is trait, behavior and coaching/leadership style. Underlying concepts in the 

expert coach's abilities is knowledge and psychological skills. The aim of this study is to 

explore how Swedish coaches and athletes look at characteristics and abilities of expert-

coaches as well as in which Swedish sports context an expert-coach working. 

Method 

The study is qualitative in design, as well as a cross-sectional study in which semi-structured 

interviews were used as data collection methods. Participants in the study were six national 

team coaches (3 man och 3 women between 45-53 years) and six national team athletes (5 

man och 1 woman between 25-32 years). The interviews were transcribed, thematic analysis 

and content analysis was used to interpret and analyze the collected data. 

Results 

Regarding coaches characteristics, the study found that communication skill, as well as the 

coaches’ ability to support and focus on the individual athlete, distinguished the expert 

coaches from others. Result also show that when it comes to the expert coaches abilities, the 

underlying concept of knowledge is divided into professional knowledge, interpersonal skills 

and knowledge of self. Both coaches and athletes agree that an expert coach requires all of 

these skills. There are no psychological skills that are distinctive, but emotional intelligence is 

considered as important for an expert coach.  

Conclusions 

Exploration of the expert coach's characteristics and abilities based on key concepts in 

previous research, together with the most important findings in this study resulted in a model 

of the concept of expert coach. The characteristics and abilities that are considered most 

important in an expert coach are communication skills and the ability to see the individual. 

Both coaches and athletes believe that an expert coach can operate within a context of both 

elite and youth development. This study shows that expert coach is a complex concept that 

requires in-depth research. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I den svenska elitidrotten anser ofta media och supportrar att en coach eller tränare är bra eller 

dålig. I de flesta fall bedöms och värderas coachen eller tränaren utifrån resultat. Men är 

resultat ett mått på hur bra eller dålig en coach eller tränare är? Om ett stafettlag i skidor 

vinner ett mästerskap innebär det automatiskt att deras tränare är en bra tränare? Om ett lag 

vinner en turnering innebär det automatiskt att coachen är en bra coach?  

 

För att förtydliga ovanstående frågor kan vi problematisera Joakim Abrahamssons 

(förbundskapten i längdskidor) och Bengt-Åke Gustafssons (förbundskapten i ishockey) 

betydelse för sina lag. Både Joakim och Bengt-Åke har fått utmärkelse som bra tränare efter 

att deras lag vunnit OS-guld. Avsikten är inte att ifrågasätta eller förringa deras betydelse för 

lagen eller om de varit delaktiga i framgångarna, naturligtvis har de bidragit till lagens 

framgångar. Men vi kan fråga oss om det manliga stafettlagets vinst i OS 2010 berodde på att 

Joakim Abrahamsson var den bästa förbundskaptenen eller om det var andra faktorer som 

hade större betydelse. På samma sätt kan vi fråga oss om Sverige vann ishockeyturnering i OS 

2006 tack vare att Bengt-Åke Gustafsson var den bästa coachen eller om det berodde på att 

Sverige hade den kvalitetsmässigt bästa spelartruppen. Eller är det så att det är komplexa 

frågor och att det inte finns några givna svar? Att bedöma och värdera coacher eller tränare 

utifrån resultat kan därför känns som ett trubbigt redskap och inte ge en objektiv bild av att 

det är en bra eller dålig coach/tränare. Vi kan fråga oss om det över huvud taget är möjligt att 

bedöma och värdera en coach/tränare som bra eller dålig och hur bedömer och värderar vi en 

coach/tränare ur ett vetenskapligt etablerat perspektiv. 

 

Istället för att bedöma och värdera en coach/tränare utifrån dålig eller bra kan 

coachen/tränaren ses utifrån nybörjare och expert. Vi kan se det som ett kontinuum där 

nybörjare är den ena ytterligheten och expert den andra ytterligheten. Enligt Svenska 

akademiens ordlista (2006, s. 193) betyder ordet expert ”sakkunnig, kännare” och enligt 

Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin 2012-12-14) är expert ”en person med stor 

sakkunskap (inom ett visst ämne)”. Det innebär att en person som har djup kunskap och är 

sakkunnig kan kallas för expert utan att för den skull nödvändigtvis bedömas som bra eller 

dålig utifrån prestation. 
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Inom svensk idrott används ibland ordet tränare och ibland ordet coach och det kan lätt 

innebära en begreppsförvirring, som exempel kan nämnas coach i basket och tränare i fotboll. 

Det finns ingen tydlig skillnad i ordens innebörd och båda orden har oftast samma betydelse. I 

vissa idrotter förekommer också begrepp som till exempel fystränare, tekniktränare och 

målvaktstränare. Enligt Svenska akademiens ordlista (2006, s. 128) betyder coach 

”idrottstränare, lagledare” och enligt Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin 2012-12-

14) betyder coach ”tränare och rådgivare med aktiv ledarroll, huvudsakligen i lagsporter”. 

Fahlström (2001, s. 12) gjorde en studie inom ishockey och där definieras en coach som ”den 

person som, ensam eller tillsammans med medhjälpare, leder och ansvarar för den idrottsliga 

verksamheten. Att vara coach innebär ett övergripande ansvar för all planering och träning, att 

leda laget under matcher samt att följa upp inom verksamhetens ram”. Den beskrivningen är 

passande för den population som denna studie avser att undersöka. För att undvika 

begreppsförvirring och skapa en enhetlighet i uppsatsen  kommer inte begreppen tränare och 

ledare användas, utan begreppet coach kommer att användas för alla idrotter.  

 

Med bakgrund av detta kan en person som anses vara sakkunnig och besitta en djup 

kunskap/kompetens inom coachyrket kallas för expert-coach. Begreppet expert-coach är 

vedertaget internationellt, men inte i den svenska idrottsrörelsen och behöver därför en 

förankring i tidigare forskning. Inom idrottsforskningen benämns utövaren av idrott för bland 

annat adept, aktiv, atlet och idrottare. För att få en enhetlighet i uppsatsen benämns i 

fortsättningen utövaren av idrott för enbart idrottare. 

1.2 Forskningsläge 

Begreppet expert-coach är inget allmänt begrepp i den svenska idrottsrörelsen och specifik 

forskning av begreppet expert-coach saknas i Sverige, däremot finns internationell forskning 

av expert-coacher. Det finns god svensk forskning på ledarskap och coachning inom elitidrott, 

men ingen forskning som utgått från ett expert-coachperspektiv. Exempel på svensk forskning 

är Annerstedt (2006) som i en forskningsrapport studerat framgångsrikt ledarskap inom 

elitidrotten och intervjuat tolv coacher som delat med sig av sina erfarenheter, Fahlström 

(2001) har i sin avhandling undersökt ishockeycoachers rekrytering, arbete och ledarstil, 

Isberg (2001) har skrivit en rapport om egenskaper, kunskaper och färdigheter hos 

fotbollstränare på internationell toppnivå och Eriksson (2006) beskriver vägen till 

elittränarskapet samt villkor och förutsättningar för tränare på elitnivå. 
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Internationellt sett finns det specifik forskning om begreppet expert-coach. Nash, Martindale, 

Collins och Martindale (2012) har genomfört en litteraturstudie av artiklar som handlar om 

expert-coacher inom idrott. De fann 50 artiklar skrivna mellan 1993-2009. Den största 

andelen av dessa artiklar (15 st) handlar om hur coachen utvecklat sin expertis. Därefter följer 

beteenden (9 st) och färdigheter (7 st) hos en expert-coach. Gilbert och Trudel (2012) 

beskriver också utvecklingen av expertis samt vad som utmärker en expert-coach. Dessa två 

artiklar kännetecknar de två inriktningar som finns inom forskningen av begreppet expert-

coach, dels handlar det om utveckling av expertis inom coachning och dels handlar det om 

expert-coachens kännetecken och förmågor.  

 

En studie av båda inriktningarna ryms inte inom ramen för detta självständiga arbete. Hur 

coachen utvecklat sin expertis är i sig ett eget forskningsområde och fokus i denna studie 

ligger på expert-coachens kännetecken och förmågor. Utvecklingen av expertis kan ses som 

grundläggande hos en expert-coach och berör vissa delar i denna studie. Med bakgrund av 

detta återfinns i följande text ändå en översiktlig redovisning av tidigare forskning om 

utveckling av expertis inom coachning. 

1.2.1 Utveckling av expertis inom coaching 

Inledningsvis finns det två aspekter av utveckling till expert-coach som beskrivs av Nash och 

Sproule (2011) och Turner, Nelson och Potrac (2012). Nash och Sproule (2011) beskriver i 

sin studie utvecklingen från nybörjare till expert som ett kontinuum. Samtidigt menar de att 

detta kontinuum behöver utforskas mer och att det nödvändigtvis inte innebär att det är en 

linjär utveckling från nybörjare till expert-coach. Studien av Turner, Nelson och Potrac (2012) 

ifrågasätter utvecklingen av expertis som ett kontinuum och om expert är ett slutmål, utan att 

det istället är en ständigt pågående process där coachen återutvecklas. De menar att en för 

coachen ny kontext innebär att coachen måste utforska, experimentera och lära sig nytt. Det 

innebär dock inte att coachen börjar om som nybörjare, utan att denne har sin kunskap med 

sig och har förutsättningar att bygga upp ny expertis snabbare än en nybörjare i den nya 

kontexten.   

 

Inom forskning om utveckling av expertis inom coachning återfinns fyra underliggande 

begrepp: Erfarenhet, Utbildning, Resultat och Status. Nedan följer en kort redovisning av 

dessa fyra begrepp. 
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1.2.1.1 Erfarenhet 

I forskningen om expert-coacher finns två aspekter på erfarenhet, erfarenhet som coach och 

erfarenhet som idrottare.  

 

Nash et al. (2012) har studerat 50 artiklar om expert-coach och ett av de vanligaste kriterierna 

som förekom i artiklarna var coachernas erfarenhet som coach. Schempp och McCullick 

(2010) menar att erfarenhet är grundläggande för coachens utveckling av expertis. För att 

anses som expert-coach menar de att coacherna måste utveckla sina kunskaper och färdigheter 

genom praktisk erfarenhet som coach. Ett vanligt kriterie i studier av expert-coacher är att de 

har minst 10 års erfarenhet. Det förekommer i studier av Côté, Salmela, Trudel, Baria och 

Russell (1995), Côté och Sedgwick (2003), Vallée och Bloom (2005), Abraham, Collins och 

Martindale, (2006), Nash och Sproule (2009), Côté och Gilbert (2009) och Wiman, Salmoni 

och Hall (2010). En variation i antal år som coach är studien av Hardin (2000) där kriteriet för 

att delta i studien var 5 års erfarenhet som coach. 

 

Kriteriet på 10 års erfarenhet bygger på studien av Ericsson, Krampe och Tesch-Römer 

(1993) om deliberate practice (medveten och avsiktlig träning, det saknas en bra svensk 

översättning och den engelska termen används i fortsatt text). Den studien påvisar att det 

krävs minst 10 års deliberate practice för att kunna utveckla expertis inom sitt specialområde. 

Gilbert och Trudel (2012) använder också deliberate practice när de ska beskriva utvecklingen 

av expertis inom coachning. 

 

I aspekten av coachens erfarenhet som idrottare menar studier av Gilbert, Côté och Mallett 

(2006), Erickson, Côté och Fraser-Thomas (2007), Nash och Sproule (2009) samt Wiman, 

Salmoni och Hall (2010)  att egen erfarenhet som idrottare är viktigt och att framgångsrika 

coacher har samlat på sig tusentals timmar av pre-coachningserfarenhet då de tävlat i sin 

idrott innan de blev coacher. Nash et al (2012) menar att en idrottare som ansetts som expert 

kan ta med sig sin kunskap och erfarenhet till coach-yrket, men att det inte innebär att denne 

automatiskt blir en expert-coach. 
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1.2.1.2 Utbildning 

Det finns tre aspekter i forskningen om expert-coacher utbildning: coachens egen formella 

utbildning, coachens egen informella utbildning och coachens medverkan i utbildning av 

andra coacher.  

 

I aspekten av formell utbildning finns akademisk tränarutbildning och utbildning inom 

respektive idrottsförbund. Nash et al. (2012) har i sin studie av skrivna artiklar om expert-

coacher fastslagit att utbildning är ett viktigt kriterium i identifieringen av en expert-coach 

och att det är högsta möjliga utbildning som är önskvärd. De menar att vad som ses som 

högsta utbildning skiljer sig från idrott till idrott. Ur ett svenskt perspektiv finns det idrotter 

som värdesätter en akademisk utbildning högt och idrotter som värderar sitt eget förbunds 

utbildning högst. I studier av Potrac, Jones och Armour (2002), Jones, Armour och Potrac 

(2003) och Nash och Sproule (2009) hade den studerande expert-coachen den högsta 

förbundsutbildningen. 

 

I aspekten av informell utbildning finns studier som påvisar vikten av att studera andra 

coacher och vägledas av en mentor i utvecklingen till att bli expert-coach. Det redovisas i 

studier av Hardin (2000), Jones, Armour och Potrac (2003), Gilbert, Côté och Mallett (2006) 

och Erickson, Côté och Fraser-Thomas (2007).  

 

Expert-coachens medverkan i andra coachers utbildning lyfts fram i studier av Hardin (2000), 

Abraham, Collins och Martindale (2006) och Nash et al. (2012). 

1.2.1.3 Resultat 

Resultat är ett viktigt och vanligt kriterium i studier av expert-coacher. Det förekommer i 

studier av Bloom, Durand-Bush och Salmela (1997), Hardin (2000), Vallée & Bloom (2005) 

och Wiman, Salmoni och Hall (2010). Studier av Côté, Young, North och Duffy (2007) och 

Ford, Coughlan och Williams (2009) menar dock att coachens resultat kan påverkas av många 

variabler och att det därför inte är ett bra verktyg för att mäta coachens prestation. 

 

En annan aspekt av resultat är utveckling av idrottare. Det beskrivs i studier av Côté et al. 

(1995), Vallée och Bloom (2005) och Côté och Gilbert (2009). 
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1.2.1.4 Status 

I studien av Wiman, Salmoni och Hall (2010) framgår det i intervjuer med både coacher och 

idrottare att status och anseende är viktigt i identifierandet av expert-coacher. Anseende som 

expert-coach berörs också i studier av Côté et al. (1995), Hardin (2000), Côté & Sedgwick 

(2003), Vallée & Blooms (2005) och Abraham, Collins och Martindale (2006). 

 

En annan aspekt vid forskningen om expert-coacher kan status också handla om coachens 

arbetsuppgifter. Horton, Baker och Deakin (2005) studerade fem expert-coacher och alla var 

förbundskaptener i en lagsport i Canada. I studien av Vallée och Bloom (2005) och i studien 

av Erickson, Côté och Fraser-Thomas (2007) var deltagarna head-coacher vid universitet i 

Canada.  

1.2.2 Kännetecken hos en expert-coach 

Kännetecken kan ses som ett nyckelbegrepp hos en expert-coach och nyckelbegreppet 

innehåller tre underliggande begrepp i form av Karaktärsdrag, Beteende och Ledar/coachstil.  

Dessa underliggande begrepp återfinns frekvent i den tidigare forskningen av expert-coacher, 

se bland annat Wiman et al. (2010), Nash et al. (2012) och Mageau och Vallerand (2003). 

Nedan följer en beskrivning av dessa begrepp. 

1.2.2.1 Karaktärsdrag 

Expert-coachens karaktärsdrag återfinns i ett antal studier, men det finns inget givet 

karaktärsdrag som kan ses hos alla expert-coacher. Karaktärsdrag var den faktor som 

citerades flest gånger av coacher och idrottare för att beskriva en expert-coach i studien av 

Wiman et al. (2010). Exempel på karaktärsdrag som beskrivs i studier är pålitlighet av 

DeWeese (2012), omsorg om idrottaren i studien av Schempp, McCullick, Busch, Webster 

och Mason (2006), mod och engagemang av Gilbert och Trudel (2012) samt öppensinnade 

och genuint intresserade av idrottaren i studien av Vallée och Bloom (2005). Elittränare i 

Sverige beskrivs i rapporten av Eriksson (2006, s. 9) och där konstateras att ”viktiga 

personliga egenskaper är erfarenhet, engagemang, lyhördhet, tålamod/envishet, social 

kompetens, ödmjukhet och självförtroende”.  

 



7 

 

1.2.2.2 Beteende 

Enligt Nash et al. (2012) är beteende, näst efter utveckling, den aspekt av expert-coach som 

studerats oftast. De menar att beteende handlar om hur expert-coachen omsätter sin kunskap 

och erfarenhet i praktisk handling. Den viktigaste faktorn hos en expert-coach i studien av 

DeWeese (2012) är dennes förmåga att identifiera och agera utifrån idrottarens individuella 

behov. I studien av Horton, Baker och Deakin (2005) har de studerat beteende hos fem 

förbundskaptener i Canada och det är tre beteende som dominerar: generella instruktioner, 

beröm/uppmuntran och taktiska instruktioner. Côté och Sedgwick (2003) har listat beteende 

hos en expert-coach och att bygga idrottarens självförtroende, se individens behov och 

utveckla idrottarens tekniska och fysiska färdigheter var de beteenden som nämndes flest 

gånger i intervjuerna med coacher och idrottare. Becker och Wrisberg (2008) har studerat den 

vinstrikaste coachen i collegebasketen i USA och de beteende denne använde oftast var 

instruktioner, beröm och stöttning/pushning. 

1.2.2.3 Coach/ledarstil 

Coach/ledarstil kan ses i perspektivet av att vara en kontrollerande coach eller en coach som 

supportar idrottarens delaktighet och inflytande. Enligt Ryan och Deci (2000) är en del i 

självbestämmandeteorin (eng. Self-Determination Theory) att människan har ett behov av 

delaktighet och inflytande. Om detta behov uppfylls kan det påverka den inre motivationen, 

vilket i sin tur kan leda förbättrade prestationer. Mageau och Vallerand (2003) menar att 

relationen mellan coachen och idrottaren är en av de viktigaste influenserna på idrottarens 

motivation och genom att supporta idrottarens delaktighet och inflytande påverkar detta också 

idrottarens prestation. Mallett (2005) beskriver hur ett motivationsklimat som supportat 

idrottarens delaktighet och inflytande påverkat två australienska lag positivt under OS i Aten 

2004.  

1.2.3 Förmågor hos en expert-coach 

Förmågor kan ses som ett nyckelbegrepp hos en expert-coach. Coachens kunskap har Côté 

och Gilbert (2009) delat in i professionell kunskap, intra personell kunskap (kunskap om sig 

själv) och interpersonell kunskap (kunskap om samspelet mellan människor). Det ligger som 

en grund när nyckelbegreppet förmågor hos en expert-coach innehåller fyra underliggande 

begrepp i form av Professionell kunskap, Intra personell kunskap, Interpersonell kunskap och 

Psykologiska färdigheter. Nedan följer en beskrivning av dessa begrepp. 
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1.2.3.1 Professionell kunskap 

Den viktigaste faktorn för att definiera en expert-coach i studien av DeWeese (2012) var 

coachens kunskap. Han menar att coachen har kunskap om tekniska krav i den specifika 

idrotten och att coachen också kan informera och lära idrottaren detta utifrån idrottarens 

behov och motivation. Schempp och McCullick (2010) anser att en expert-coach har kunskap 

om sin idrott, sina idrottare och coachning. Gilbert och Trudel (2012) menar att en expert-

coach ska ha kunskap om sin idrott och också veta hur denne ska använda sin kunskap. Enligt 

Côté och Gilbert (2009) består den professionella kunskapen av idrottsspecifik kunskap (t ex 

teknik och taktik), vetenskaplig kunskap (t ex fysiologi, psykologi, sociologi) och kunskap 

om idrottarens förmåga och utvecklingsstadier samt om idrottarens motivation. Abraham, 

Collins och Martindale (2006) menar att en expert-coach har både teoretisk kunskap och 

praktisk kunskap och att dessa kunskaper hänger ihop. De har delat upp den teoretiska 

kunskapen i tre delar: idrottsspecifik kunskap, pedagogisk kunskap och vetenskaplig kunskap. 

När den teoretiska idrottsspecifika kunskapen omsätts i praktisk kunskap sker det via teknisk 

och taktisk träning. Den teoretiska pedagogiska kunskapen innebär i praktisk kunskap 

coachens förmåga att planera övningar och träningar samt förmågan att kommunicera. Den 

teoretiska vetenskapliga kunskapen omsätts i praktisk kunskap genom coachens färdigheter. 

 

En annan aspekt av professionell kunskap är den tysta, implicita kunskapen som beskrivs i en 

studie av Nash och Collins (2006). En expert-coach med implicit kunskap kan inte förklara 

varför han/hon agerar på ett visst sätt och de agerar automatiskt genom den erfarenhet och 

kunskap de har och genom att de känner igen situationer. Coacherna har byggt sin kunskap på 

reflektion och mångåriga erfarenheter från det dagliga jobbet som coach. 

 

En tredje aspekt av professionell kunskap beskrivs i studien av Wiman, Salmoni och Hall 

(2010) där de intervjuade coacherna menar att en expert-coach kan vara antingen specialist på 

ett specifikt område eller generalist och kunna flera områden samt att de har olika 

kunskapsbas, men att det krävs ytterligare forskning för att få en tydligare bild av detta. 

1.2.3.2 Intra personell kunskap  

Enligt Côté och Gilbert (2009) är det viktigt att expert-coachen har kunskap om sig själv. Här 

i ligger expert-coachens filosofi med coachens identitet, värderingar, föreställningar och 

ledarskapsstil samt att det är ett livslångt lärande. Coachens eget lärande består bland annat i 

en kunskap om lärande, självreflektion, kritiskt tänkande och självständighet. Ett kriterium för 
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en expert-coach i studien av Abraham, Collins och Martindale (2006) är att det finns ett mått 

av kritiskt tänkande av sitt agerande i deras coaching. Nash et al. (2012) anser att en expert-

coach alltid måste fråga sig hur denne kan tillgodogöra sig ny kunskap och växa som individ. 

Côté och Gilbert (2009) och Nash och Sproule (2009) menar att introspektion och reflektion 

är viktigt för att utveckla sig som coach. I DeWeeses (2012) studie av coacher och idrottare är 

en faktor som kännetecknar en expert-coach att denne fortsätter utvecklas under sin karriär. 

Även Schempp och McCullick (2010) menar att en expert-coach alltid fortsätter utvecklas 

genom att reflektera över sig själv och se att det finns mycket att lära samt att det 

kontinuerligt kommer ny kunskap. Samtidigt anser de att inse sina begränsningar när det 

gäller kunskap och färdigheter är typiskt för en expert-coach. 

1.2.3.3 Interpersonell kunskap 

Den interpersonella kunskapen består av förmågan att samverka och agera med andra 

personer, med sin/sina idrottare, övriga i ledarstaben och andra ledare. Côté och Gilbert 

(2009) menar att en expert-coach ska kunna verka i en social kontext av idrottare, föräldrar, 

andra coacher, funktionärer, domare, agenter, klubbar, skolor, förbund och media. Andra 

exempel på social kunskap finns i studien av DeWeese (2012) där förmågan att se och agera 

utifrån idrottarens behov ses som den viktigaste faktorn för att beskriva en expert-coach. 

Även Schempp och McCullick (2010) anser att se idrottarens behov är centralt för en expert-

coach för att kunna utveckla idrottaren. Abraham, Collins och Martindale (2006) menar i sin 

studie att ett effektivt nyttjande av den övriga ledarstaben är typiskt för en expert-coach. Nash 

och Sproule (2009) anser att delta i ett nätverk av andra coacher där de kan diskutera frågor 

och problem som viktigt för en expert-coach. 

1.2.3.4 Psykologiska färdigheter 

Expert-coachens psykologiska färdigheter är ett begrepp som handlar om vad coachen själv 

behöver för att kunna prestera. Enligt Nash et al. (2012) är färdigheter det mest behandlade 

ämnet efter utveckling och beteende i de artiklar som studerats. De anser att coachens 

färdigheter att ta beslut och lösa problem utmärker en expert-coach, men att det samtidigt 

finns begränsad forskning på detta. Ford, Coughlan och Williams (2009) menar att undersöka 

coachens färdigheter är viktigt för att förstå expert-coachens prestation och expertis. Exempel 

på psykologiska färdigheter som behandlas i studier av expert-coacher är: planering, 

kommunikation, automatisering, intuition, beslutsfattande, problemlösning och analys av 

Schempp och McCullick (2010), kommunikation av DeWeese (2012), strategi och planering 
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av Hardin (2000), Côté och Sedgwick (2003) och Vallée och Bloom (2005), målsättning av 

Abraham, Collins och Martindale (2006), rutiner i samband med match av Bloom, Durand-

Bush och Salmela (1997), stresshantering av Thelwell, Weston, Greenlees och Hutchings 

(2008) och Olusoga, Butt, Maynard och Hays 2010. 

 

En aspekt av psykologisk färdighet och även en interpersonell kunskap är emotionell 

intelligens. Emotionell intelligens är ett forskningsområde som ökat de senaste åren. Salovey 

och Mayer (1997) konstruerade en modell för emotionell intelligens som kort kan förklaras 

innehålla fyra steg, det första steget handlar om förmågan att uppfatta emotioner och det 

fjärde och sista steget handlar om förmågan att hantera emotioner. Gould, Guinan, Greenleaf 

och Chung (2002) menar att förmågan att hantera sina egna och idrottarens emotioner 

påverkar coachens egen prestation. Chan och Mallett (2011) menar i sin studie att det krävs 

mer av en coach än bara kunna teknik och taktik för att prestera på hög nivå. De anser att 

emotionell intelligens är en ovärderlig färdighet för att kunna skapa ett effektivt ledarskap. 

Hassmén, Kenttä och Gustafsson (2009, s. 43) menar att ”för en coach är emotionell 

intelligens en helt avgörande psykologisk färdighet som ökar förutsättningen för coachen att 

uppfatta och vara lyhörd till egna och andras behov. En coach som uppfattar och förstår de 

känslor som idrottaren upplever, ökar sina förutsättningar att mer effektivt kommunicera med 

sina idrottare”. 

1.2.4 Kontext 

Kontext är ett begrepp som återfinns i båda inriktningarna inom forskningen rörande expert-

coacher. Både under processen att utvecklas till expert-coach och när expert-coachen anses 

vara expert återfinns och verkar denne i en kontext. Denna kontext återspeglas av vilken nivå 

som idrottaren tävlar på. Côté et al. (1995) hade som kriterie för en expert-coach att coachen 

har/haft idrottare som tävlat i internationella tävlingar eller i det nationella mästerskapet. 

Detta kriterium har sedan använts i ett flertal studier för att identifiera expert-coacher. I 

studien av Côté och Sedgwick (2003) var de fem expert-coacher som deltog i studien coacher 

för roddare som ansågs tillhöra eliten och tävlat på OS, VM eller Samväldesspelen.  

 

Det finns också studier som visar att en expert-coach inte nödvändigtvis måste jobba med 

elitidrottare. Wiman, Salmoni och Hall (2010) menar att en expert-coach nödvändigtvis inte 

måste jobba med högsta elit. Abraham, Collins och Martindale (2006) menar att en expert-

coach kan jobba med både elitidrottare och de som vill utvecklas till att bli elitidrottare. Côté 



11 

 

et al. (2007) menar att det finns tre övergripande idrottskontexter för en coach att jobba i: 

breddidrott, utveckling och elit. Beroende på ålder och nivå finns det fyra specifika kontexter 

för en coach att jobba i: (1) barn mellan 6-12 år (2) breddidrott för ungdomar och vuxna (3) 

ungdomar 13-15 år (4) ungdomar och vuxna 16 och uppåt. Kontext 1 och 2 handlar om att få 

barn och ungdomar att delta i idrott. Kontext 3 och 4 handlar om få ungdomar och vuxna att 

prestera i idrott. De menar att en expert-coach kan verka i alla fyra specifika coachning-

kontexter. Expert-coachen måste besitta olika kunskaper och skills beroende på vilken kontext 

denne verkar i. Turner, Nelson och Potrac (2012) menar att när en expert-coach byter kontext 

måste denne lära om och lära sig nytt.  

1.2.5 Sammanfattning 

Redovisningen av tidigare forskning visar att begreppet expert-coach har många aspekter och 

att det inte finns några tydliga svar på vad som är expert-coachens kännetecken och förmågor. 

Detta tillsammans med en mängd olika idrotter och olika kontexter gör begreppet expert-

coach komplext. En studie som utgår från begreppet expert-coach saknas inom svensk idrott. 

En ökad kunskap och medvetenhet om kännetecken och förmågor hos en expert-coach gagnar 

svensk idrott. Den ökade kunskapen och medvetenheten kan ligga som grund för att utbilda 

och utveckla coacher i en strävan mot att bli nya expert-coacher. Det ger också en möjlighet 

för svensk idrottsrörelse att göra en mer komplex bedömning och värdering av coacher utifrån 

expertis istället en subjektiv bedömning av coachen utifrån bra eller dålig som baseras på 

resultat.    

1.3 Syfte och frågeställningar 

1.3.1 Syfte 

Syftet är att utforska hur svenska coacher och idrottare ser på kännetecken och förmågor hos 

expert-coacher samt i vilken svensk idrottskontext en expert-coach jobbar. 

1.3.2 Frågeställningar 

 Vilka karaktärsdrag anses vara viktiga hos en expert-coach? 

 Vilka beteenden anses vara viktiga hos en expert-coach? 

 Vilken coach/ledarstil antas en expert-coach ha? 

 Vilken kunskap anses vara viktig hos en expert-coach? 

 Vilka psykologiska färdigheter anses vara viktiga hos en expert-coach? 
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2 Metod 

För att utforska hur svenska coacher och idrottare ser på begreppet expert-coach har kvalitativ 

metod använts. Syftet med kvalitativa studier är enligt Gratton och Jones (2010, s. 30) att 

fånga det som inte är kvantifierbart, såsom känslor, tankar och erfarenheter vilket är begrepp 

som kan associeras med ett tolkande tillvägagångssätt. Denna studie överensstämmer med 

deras tankar då den bygger på coachernas och idrottarnas känslor, tankar och erfarenheter 

angående begreppet expert-coach. Dessutom är begreppet expert-coach ett subjektivt begrepp 

som kan tolkas olika från individ till individ. Subjektiviteten överensstämmer också med 

Wallén (1996, s. 73) som menar att ”kvalitativa studier är nödvändiga för sådant som är vagt, 

mångtydigt, subjektivt som upplevelser, känslor som inte kan mätas direkt”. Med bakgrund av 

detta var kvalitativ metod relevant för studiens syfte. 

 

Enligt Gratton och Jones (2010, s. 155) är intervju lämplig metod för datainsamling när data 

som insamlas förväntas variera mellan respondenter och där begreppet är komplext. I denna 

studie förväntades att varje respondent hade sin egen uppfattning om begreppet expert-coach 

och att begreppet expert-coach är komplext. Med bakgrund av detta valdes intervju som 

metod för datainsamling. För att ge möjlighet för respondenten att utveckla sina svar valdes 

semistrukturerad intervju som metod. Den semistrukturerade intervjun följde en intervjuguide 

där respondentens svar kunde utvecklas via följdfrågor. Intervjuguiden (en för coacherna och 

en för idrottarna, se bilaga 2 och 3) konstruerades utifrån nyckelbegreppen kännetecken och 

förmågor hos en expert-coach samt expert-coachens kontext. 

2.1 Rekrytering av deltagare 

Ett klart definierat inklusionskriterie för att delta i studien har inte funnits, men ett önskemål 

var att de coacher och idrottare som deltog i studien hade erfarenhet av idrott på svensk 

elitnivå. För att säkerställa att deltagarna hade erfarenhet av elitidrott riktades rekryteringen 

mot förbundskaptener och idrottare som representerar Sverige i landslag på seniornivå. Första 

steget i rekryteringen var att skicka mail till tio förbundskaptener. Mailadresser återfanns på 

respektive specialförbunds hemsida och de sex coacher som deltagit i studien är de som 

svarade på mailet. Ytterligare en förbundskapten tackade ja till att vara med på intervju, men 

på grund av tävlingar utomlands under perioden för intervjuer fanns ingen möjlighet för 

denne att delta i en intervju. Det andra steget i rekryteringen var att kontakta idrottare via 

mail, deras mailadresser erhölls av förbundskaptenerna eller via annan personal på respektive 
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specialförbund. I urvalsprocessen för idrottare fanns kriteriet om att de vid intervjutillfället 

var aktiva idrottare i seniorlandslaget. En idrottare var vid intervjutillfället skadad och 

rehabtränade, men var med i landslaget före skadan. 

2.2 Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes ansikte-mot-ansikte i en lugn miljö. Tid och plats bokades in via 

mailkontakt. Respondenterna fick välja var intervjun skulle äga rum, då de i de flesta fall hade 

svårt att hitta utrymme för intervju i ett ansträngt schema. Intervjuerna spelades in med 

diktafon (Olympus WS-100 Digital Voice Recorder) och transkriberades sedan med hjälp av 

Window Media Player. Innan intervjuerna genomfördes skickades ett informationsbrev (se 

bilaga 4) till respondenten för att ge denne en kort bakgrund till studien. Intervjuernas längd 

varierade från 23 minuter till 54 minuter. 

 

Intervjuns struktur följde en intervjuguide som bestod av två delar (se bilaga 2 och 3). Del ett 

var bakgrundsfrågor som i coachens fall handlade om ålder, erfarenhet som coach och egen 

erfarenhet som elitidrottare samt utbildningsbakgrund. I idrottarens fall frågades om ålder, om 

antal år som elitidrottare samt antalet coacher som denne har haft på elitnivå. För både 

coacher och idrottare avslutades bakgrundsdelen med en fråga om deras tankar angående en 

coach av världsklass.  

 

Del två byggde på de två nyckelbegreppen kännetecken och förmågor hos en expert-coach 

samt expert-coachens kontext. Frågor om vad respondenten anser om en expert-coach 

karaktärsdrag, beteende, ledarstil, kunskap, psykologiska färdigheter och kontext följdes av 

följdfrågor som styrdes utifrån respondentens svar. Förutom en fråga om vilka psykologiska 

färdigheter som ansågs som viktigast ställdes också en fråga om hur viktig emotionell 

intelligens (som är en psykologisk färdighet) är för en expert-coach. Detta med bakgrund av 

senare tids forskning som visar att emotionell intelligens är en avgörande och ovärderlig 

psykologisk färdighet för ett effektivt ledarskap.  Dessutom fanns en fråga om vad som 

respondenten anser känneteckna en expert-coach under ett mästerskap. 

 

De egentliga intervjuerna föregicks av två pilotintervjuer, detta för att testa intervjuguiden och 

diktafonen. En viss revidering av intervjuguiden i form av ordval och frågors relevans 

genomfördes i samråd med handledaren efter de båda pilotintervjuerna. De två respondenter 

som medverkade på pilotintervjuerna var en coach på elitnivå och en idrottare på elitnivå.  
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2.3 Bearbetning och analys av data 

Som en grund för bearbetning och analys av data har transkribering av intervjuerna 

genomförts. Gratton och Jones (2010, s. 240-242) menar att en nyckelprocess i bearbetningen 

av data är att koda den rådata som insamlats i kategorier. De beskriver kodningen i fyra steg: 

steg 1 är att identifiera kategorier utifrån studiens syfte, steg 2 är att placera insamlad data 

under de kategorier som identifierats, steg 3 innebär att en analys kan påbörjas där insamlad 

data kan placeras i subkategorier och sammanföras under en övergripande kategori samt steg 

4 är att välja ut citat som illustrerar analysen. Denna studie har följt dessa steg och de 

kategorier som identifierats utgår från de nyckelbegrepp och underliggande begrepp som 

finns inom forskningen rörande expert-coacher. I vissa fall kan kategorier ha samma innebörd 

och kan då ses som subkategorier, dessa subkategorier har sedan sammanförts i en 

övergripande kategori. Dessutom har citat använts för att illustrera analysen av 

respondenternas svar. 

 

I Sparkes och Partingtons (2003) studie av flow beskrivs två olika analysmetoder. I de fall 

fokus funnits på vad som är viktigt har innehållsanalys använts och i de fall fokus funnits på 

hur viktigt det är har en holistisk form av analys använts. Även i denna studie har två metoder 

använts för tolkning och analys av insamlad data. De nyckelbegrepp och underliggande 

begrepp som beskrivits i denna studie kan ses som teman. I denna studie har en deduktiv 

tematisk analys använts när fokus har funnits på hur viktigt ett tema varit för en expert-coach. 

När fokus istället funnits på vad som är viktigast i ett tema har innehållsanalys använts. 

 

Enligt Hassmén och Hassmén (2008, s. 349) består en tematisk analys av att ”analysera och 

strukturera data utifrån teman [---] en analys av innehållet i respektive tema, som 

sammanfattas tillsammans med citat eller konkreta exempel”. En analys av hur viktigt något 

ansetts av respondenterna i ett tema har beskrivits i text med citat för att förtydliga resultatet. 

Biddle, Markland, Gilbourne, Chatzisarantis och Sparkes (2001) beskriver innehållsanalys 

som en analysmetod där en stor mängd insamlad data samlas i kategorier under ett gemensamt 

tema. Respondenternas data om vad som är viktigast har samlats i subkategorier och 

kategorier under respektive tema. De kategorier inom respektive begrepp som nämnts av flest 

respondenter redovisas i form av tabeller och text med citat. Liknande metod som användes i 

studien av Wiman, Salmoni och Hall (2010). I den studien har också antalet coacher och 

idrottare som nämnt de olika kategorierna inom respektive tema redovisats i tabellform. 
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2.4 Reliabilitet/pålitlighet 

Culver med kollegor (2003; 2012) har studerat kvalitativ forskning under 1990-1999 samt 

2000-2009 och enligt dem kan reliabilitet inom kvalitativ forskning likställas med pålitlighet. 

I vissa fall visar denna studie på låg pålitlighet och i vissa fall på hög pålitlighet. Ett sätt att 

skapa pålitlighet enligt Hassmén och Hassmén (2008, s. 135) är att låta en andra forskare 

tolka det transkriberade materialet (eng. peer review). Ur den aspekten kan pålitligheten i 

denna studie ifrågasättas då ingen andra forskare har tolkat materialet. Samtidigt visar studien 

av Culver, Gilbert och Trudel (2003) att enbart 62 av 84 studerade artiklar har genomgått en 

peer review. Då den studien visar att inte alla artiklar har genomgått en peer review innebär 

det också att pålitligheten i denna studie inte avgörs av att en andra forskare tolkar det 

transkriberade materialet. Pålitligheten kan också påverkas negativt genom valet av 

semistrukturerade intervjuer via en intervjuguide som metod. Precis som Culver, Gilbert och 

Trudel (2003) menar är det forskaren som formar och ställer frågorna i en intervju. Valet av 

frågor i en intervjuguide utgår från studiens syfte, det innebär en styrning och begränsning av 

respondenternas svar. Om respondenterna fått tala fritt om expert-coacher utan styrning av en 

intervjuguide hade intervjuerna kunnat ge andra svar. 

 

Något som talar för en hög pålitlighet är att respondenterna behandlades konfidentiellt och 

anonymt vilket skapade förutsättning för att respondenternas svar var pålitliga. Upprepbarhet 

är enligt Gratton och Jones (2010, s. 96) viktigt för att nå hög pålitlighet. Genom en noggrant 

utformad intervjuguide (se bilaga 2 och 3) som godkänts av handledare finns möjlighet att 

upprepa denna studie, vilket talar för en hög pålitlighet i perspektivet av upprepbarhet. 

2.5 Validitet/trovärdighet 

Precis som i fallet med reliabilitet som kunde likställas med pålitlighet menar Culver, Gilbert 

och Sparkes (2012) att validitet kan likställas med trovärdighet. Även när det gäller 

trovärdighet finns det aspekter som visar på låg trovärdighet och aspekter som visa på hög 

trovärdighet i denna studie. Culver, Gilbert och Sparkes (2012) anser att respondentens tillit 

till intervjuaren påverkar studiens trovärdighet. De menar att genom att genomföra flera 

intervjuer med samma person kan en tillit byggas upp och tidigare svar kan följas upp. Denna 

studie är en tvärsnittsstudie där endast en intervju per respondent genomförts och ingen tillit 

har hunnit byggas upp vilket kan ha påverkat trovärdigheten negativt. En ovana i 

intervjusituationen kan också ha påverkat studiens trovärdighet negativt, en mer rutinerad 
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intervjuare hade eventuellt kunnat få djupare och utförligare svar genom konkretare 

frågeställningar och fler följdfrågor. 

 

Enligt Hassmén och Hassmén (2008, s. 155) är det viktigt att diskutera kvalitet i aspekten av 

trovärdighet. För studiens kvalitet var det viktigt att relevanta frågor ställdes i förhållande till 

uppsatsen syfte och frågeställning. Handledaren fungerade som ett stöd och bollplank i 

konstruktionen av intervjuguiden vilket bidrog till studiens kvalitet och hög trovärdighet. 

För att ge trovärdighet till studien fick respondenterna läsa igenom det transkriberade 

materialet och haft möjlighet att förtydliga eventuella svar eller komma med eventuella 

synpunkter. En respondent ville göra en mindre komplettering. Coachernas erfarenhet av att 

coacha på elitnivå och idrottarnas erfarenhet av att tävla på elitnivå och antalet coacher de 

haft på elitnivå har bidragit till en hög trovärdighet av insamlad data i denna studie. Culver, 

Gilbert och Sparkes (2012) menar att en fundamental fråga när det gäller trovärdighet i en 

kvalitativ studie är hur många intervjuer som behövs. De har sett att de flesta variationer i 

datainsamlingen har identifierats vid den tolfte intervjun, men att det samtidigt inte kan ses 

som en gyllene regel utan att det påverkas av intervjuns komplexitet. Denna studie innehåller 

tolv intervjuer, men samtidigt är det viktigt att poängtera att det är två grupper med sex 

deltagare (sex coacher och sex idrottare) i varje som intervjuats. Grupperna kommer från två 

olika kontexter (en coach och en idrottare) och det finns en åldersskillnad mellan grupperna, 

det kan innebära att de kan ha olika syn på frågorna och därför är det oklart om denna studies 

tolv intervjuer påverkar trovärdigheten positivt.  

2.6 Etiska principer 

I enlighet med praxis från Centrala etikprövningsnämnden 2013 och efter samråd med 

handledaren gjordes bedömningen att det inte fanns något behov av en ansökan om 

etikprövning för detta studentarbete. Det fanns dock några etiska aspekter som är viktiga för 

denna undersökning. Före respektive intervju fick respondenten skriva under ett informerat 

samtycke (se bilaga 5). Deltagarna informerades om att allt i studien är konfidentiellt och att 

deltagarna garanterades anonymitet så att ingen skulle kunna utläsa vad en enskild person sagt 

i intervjun. I uppsatsen har citat använts från intervjuerna och då benämndes coacherna coach 

1, coach 2, osv och idrottarna benämndes idrottare 1 och idrottare 2 osv. Dessa citat 

avkodades så att ingen kunde härröra citaten från en viss person. Som ett led i 

anonymiseringen har inte heller angetts vilka idrotter som är representerade i studien. 

Informerat samtycke, inspelningarna och utskrifterna förvaras i författarens ägo. 
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3 Resultat 

Redovisningen är uppdelad utifrån en beskrivning av deltagarna, de två nyckelbegreppen 

kännetecken och förmågor hos en expert-coach och dess underliggande begrepp, vad som 

utmärker en expert-coach under ett mästerskap, vad som kännetecknar en coach av 

världsklass samt expert-coachens kontext. I de fall frågan handlat om vad som är viktigast hos 

en expert-coach redovisas de kategorier som nämnts av flest coacher och idrottare i tabell och 

text och i de fall frågan handlat om hur viktigt det är för en expert-coach redovisas svaren i 

enbart text. Dessutom illustreras respondenters svar med citat. 

3.1 Deltagare 

Totalt deltog tolv respondenter i studien, sex coacher och sex idrottare. Av de sex coacher 

som deltog i studien var tre män och tre kvinnor. Deras medelålder var 48,7 år och deras 

erfarenhet som coach på elitnivå varierade från 4,5 år till 20 år (se tabell 1). Den coach som 

ansåg att denne coachat på elitnivå i 4,5 år avsåg då de år denne varit förbundskapten, men 

har utöver tiden som förbundskapten en flerårig erfarenhet som coach. Alla coacher hade egen 

erfarenhet som idrottare på svensk elitnivå i sin idrott. Tre av coacherna hade den högsta 

formella utbildningen inom sin idrott. Två coacher hade idrottsvetenskaplig akademisk 

utbildning och totalt sett hade alla coacher en akademisk utbildning. Av de sex idrottare som 

deltog i studien var fem män och en kvinna. Deras medelålder var 28,7 år och de år de hade 

tävlat på elitnivå varierade från 7 år till 16 år (se tabell 1). Antalet coacher som idrottarna haft 

varierade mellan 2 och 8, en idrottare hade varit sin egen coach (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Beskrivning över deltagarna i studien 

  År som coach på 

elitnivå 

  År på 

elitnivå 

Antal 

coacher   

 Coach 1 17 Idrottare 1 14 5 

Coach 2 4,5 Idrottare 2 16 Egen 

Coach 3 18 Idrottare 3 9 6 

Coach 4 12 Idrottare 4 7 4 

Coach 5 12 Idrottare 5 12 8 

Coach 6 20 Idrottare 6 12 2 
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3.2 Kännetecken hos en expert-coach 

Resultatredovisningen av kännetecken hos en expert-coach har delats in i de underliggande 

begreppen karaktärsdrag, beteenden och coach/ledarstil. 

3.2.1 Karaktärsdrag 

Tabell 2: Sammanställning över de kategorier av karaktärsdrag som nämndes av minst tre coacher och/eller 

idrottare. 

Karaktärsdrag 

Antal 

coacher 

Antal 

idrottare Totalt 

Trygg som person 5 1 6 

  Trygg 2 1 3 

  Vara sig själv 2 0 2 

  Veta vem man är 1 0 1 

Människokännare 2 2 4 

  Personkännedom 1 2 3 

  Intresserad av människan 1 0 1 

Engagerad 1 2 3 

Nyfiken 2 1 3 

 

Några karaktärsdrag som nämnts av respondenterna har samma innebörd och kan ses som 

subkategorier som förts in under en övergripande kategori. Ett exempel på det är att under den 

övergripande kategorin trygg som person finns subkategorierna trygg, vara sig själv och veta 

vem man är. De två sistnämnda subkategorierna sammanfattades av coach 6 som sa ”veta 

vem man är och så kunna våga vara sig själv”. Ett exempel från den övergripande kategorin 

trygg som person gavs av coach 3 som sa att en expert-coach är ”en person som är trygg i sig 

själv […] vilket betyder att man kan blotta sig, man kan inte kunna allting och man ska aldrig 

låtsas kunna det heller”. Den övergripande kategorin människokännare beskrevs av coach 5 

när denne sa: ”att man har god förståelse för att vi människor är olika och att vi reagerar olika 

i olika situationer […] att vi är som varelse ganska komplexa då att det inte finns en, en 

sanning som man kan följa till punkt och pricka”.  

 

De karaktärsdrag som nämndes av två respondenter var: lugn, ärlig och ödmjuk. De övriga 

karaktärsdrag som nämndes var: tydlig, flexibel, prestigelös, positiv, tålamod, modig, 

passionerad, närvarande, lyhörd, inspirerande, principfast, kommunikativ och pondus.  
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3.2.2 Beteenden 

Tabell 3: Sammanställning över de kategorier av beteenden som nämndes av minst tre coacher och/eller 

idrottare. 

Beteende 

Antal 

coacher 

Antal 

idrottare Totalt 

Kommunicera 13 4 17 

  Kommunikativ 3 2 5 

  Ge feedback 3 1 4 

  Kroppsspråk 3 0 3 

  Lyssna 1 1 2 

  Ha dialog 2 0 2 

  Låta idrottaren analysera 1 0 1 

Stötta individen 5 4 9 

  Pusha och motivera 0 4 3 

  

Visa uppskattning, förtroende, 

empati 3 0 1 

  Ge beröm 1 0 1 

  Uppmuntra 1 0 1 

Fokusera på individen 3 2 5 

  Se idrottarens behov 1 2 3 

  Läsa av idrottaren 1 0 1 

  Se idrottaren för vad den gör 1 0 1 

Vara närvarande 2 1 3 

Vara lugn 1 2 3 

Vara tydlig 0 3 3 

 

Beteenden kan benämnas olika men ha samma betydelse, som till exempel återkoppling och 

feedback. I den övergripande kategorin att kommunicera finns ett antal subkategorier, bland 

annat kommunikativ och ge feedback. Ett exempel på dessa subkategorier gavs av coach 6 

som sa ”det handlar oerhört mycket om återkoppling för att se nån form utav utveckling hos 

spelet eller spelarna [---] helt avgörande är ju hur jag kommunicerar”.  

 

Ett exempel från den övergripande kategorin stötta individen gavs av idrottare 3 när denne sa: 

”han är framme och pushar och försöker hitta en ny nivå i träningen”. Coach 4 gav ett 

exempel på den övergripande kategorin fokusera på individen med citatet: ”vi sätter individen 

här i mitten och sen är jag som förbundskapten här […] och det kan va, vi kan va 7-8 

stödpersoner”. De övergripande kategorierna att stötta individen och fokusera på individen 

kan också hänga ihop. Ett exempel på det gavs av idrottare 6 som sa: ”att se till individen, vad 

individen behöver […] alla är ju så olika […] vissa kanske behöver mer stöttning med olika 
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saker och vissa kanske är mer självgående och kan mer och alltså det är väl framför allt det att 

verkligen se till den aktive och vad den är i behov av”. 

 

Yttre beteenden som nämndes av två respondenter var: skapa trygghet. De övriga yttre 

beteenden som nämndes var: vara pedagogisk, bena i detaljer, fokusera på det påverkbara, 

vara ärlig, tro på det man gör, vara positiv, vara flexibel, visa engagemang och ge signaler 

att man ser. 

3.2.3 Coach/ledarstil 

Det kom inget entydigt svar från coacherna i frågan om en coach är kontrollerande eller 

supportande av idrottarens delaktighet och inflytande. Alla coacherna svarade att expert-

coachen i första hand ska vara supportande, men tre coacher menade att expert-coachen i 

vissa fall även kan vara kontrollerande. Två av coacherna menade att det i matchsituationer 

kan finnas behov av att vara kontrollerande och en coach menade att det kan finnas behov av 

kontrollerande frågor i en uppföljning. Coach 3 gav ett exempel på att vara supportande och 

menade att det är viktigt att den aktive själv får sätta ord på sin prestation först innan coachen 

gör det och sa ”för att få en självständig individ så måste ju den individen få möjlighet att 

sätta ord på det man gör, ta ansvar för det man gör och så vidare va och gör man inte det då 

har man sen en vuxen individ som inte kan svara på ett mail, som inte ringer upp, som inte tar 

ansvar för sin kost”.  

 

Alla idrottare svarade att en coach ska vara båda delarna. Det beskrivs av idrottare 4 som sa 

”att en coach inte är rädd för och lägga ut ansvar och ta in synpunkter och lyssna på […] dom 

spelarna han har och samtidigt han ska ändå va väldigt så där auktoritär, det är ändå han som 

bestämmer”. Idrottare 3 menade att det är situationsanpassat när denne sa att coachen ”är 

duktig på att läsa av situationerna [---] ju närmare mästerskap man kommer desto mer lyssnar 

han på personen i fråga”. 
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3.3 Förmågor hos en expert-coach 

Resultatredovisningen av förmågor hos en expert-coach har delats in i de underliggande 

begreppen professionell kunskap, intra personell kunskap, interpersonell kunskap samt 

psykologiska färdigheter. 

3.3.1 Professionell kunskap 

Den professionella kunskapen har delats in i idrottsspecifik och/eller vetenskaplig kunskap, 

teoretisk och/eller praktisk kunskap, specialist eller generalist, kunskap om idrottarens 

motivation, tyst kunskap och resultaten redovisas i följande text. 

3.3.1.1 Idrottsspecifik kunskap och/eller vetenskaplig kunskap 

Det fanns inget gemensamt svar från coacherna och idrottarna att någon av dessa kunskaper 

var viktigare än den andra. Coacherna tyckte att båda kunskaperna var lika viktiga. Ett 

exempel på det gavs av coach 3 som sa ”jag tror att dom är lika viktiga för att det är ju inte 

frågan om en robot, alltså hade man haft en robot så hade det varit det första” och med det 

första menades den idrottsspecifika kunskapen. Coach 5 menade att det är 60-40 förhållande 

till idrottsspecifik kunskaps fördel där en ”övervägande del handlar ju om att förstå pulsen i 

spelet och förstå spelets, vad ska jag säga, spelets gång och den måste man ha stor förståelse 

för”. Samtidigt som samma coach sa ”men man måste också inse, inse då liksom att 

psykologin sociologin fysiologin är viktiga ingredienser för att man ska kunna så att säga 

utöva det spel som man vill utöva, man måste ha koll på det”. 

 

Svaren skiljde sig bland idrottarna. Tre av idrottarna menar att den idrottsspecifika kunskapen 

var den viktigaste. Som exempel sa idrottare 2 ”du kan inte va expert-coach utan […] att ha 

den idrottsliga” och idrottare 4 sa ”taktiska bitarna är egentligen det han står mest för”. Tre av 

idrottarna menade att båda delarna var lika viktiga och det exemplifieras av idrottare 6 som sa 

”jag tror inte man klarar sig utan varken det ena eller det andra” och idrottare 5 som sa ”klart i 

den bästa av världar så är det ju topp av både och liksom till 100 %”. Samtidigt sa idrottare 5 

att den vetenskapliga kunskapen var viktigast om denne måste välja ”just när vi är där och då 

[…] då handlar mer tror jag hur, hur vi människor fungerar och hur du styr gruppen och […] 

får ut max av individen och det, där är inte just kanske teknikexpertisen det mest avgörande 

delen”. 
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3.3.1.2 Teoretisk och/eller praktisk kunskap 

Både coacher och idrottare ansåg att det krävs att man har både teoretisk kunskap och praktisk 

kunskap som expert-coach. Det förmedlades av idrottare 4 som menade att ”du ska förklara 

den här övningen och vad är viktigt och vad ska vi träna på och vad gör vi, alltså får du inte ut 

det då får du aldrig övningen och funka som du vill, som du kanske tänker här uppe, så det är 

ju fantastiskt viktigt och kunna förmedla båda delarna”. Coacher och idrottare menar också att 

teoretisk och praktisk kunskap hänger ihop och att det finns en koppling däremellan. 

Exempel på det gav coach 3 som sa ”det gäller att få ihop dom [---] dom funkar ju inte utan 

varann”. Koppling mellan teori och praktik och exemplifierades av coach 5 när denne sa att 

man ”måste också förstå om det här kommer att fungera i praktiken också om det finns en 

koppling mellan teorin och praktiken”.  

 

Som en sammanfattning av teoretisk kunskap och praktisk kan coach 4 citeras när denne sa: 

”teoretisk det kan jag läsa och jag kan säga uhum ja jag förstår att det här är bra […] praktisk 

kunskap då har jag ju kanske genom teorin fått […] det vill jag testa och så prövar jag ett tag 

och […] jag har också reflekterat och dragit slutsatser”.  

3.3.1.3 Specialist eller generalist 

När det gäller frågan om expert-coachen är specialist eller generalist kom det inget konkret 

gemensamt svar från coacherna och idrottarna. Coacherna menade att en expert-coach är en 

specialist som plockar in annan kompetens inom de områden där det behövs, samtidigt som 

expert-coachen ändå har ett hum om de övriga områdena. Coach 1 sammanfattade det med 

”jag tror att som expert-coach så har du fördjupade kunskaper på nåt, men samtidigt så måste 

du vara bred och ha med dom andra områdena också, sen finns det ju att du kan ta hjälp i 

specifika områden då”. Bland idrottarna ansåg några att det är en specialist och några att det 

var en generalist. Vad de hade gemensamt, precis som coacherna, var att expert-coachen 

plockar in expertis där det finns ett behov som denne inte kan fylla själv. 

3.3.1.4 Kunskap om idrottarens motivation 

Att ha kunskap om idrottarens motivation tyckte alla respondenter var viktigt eller väldigt 

viktigt. Idrottare 3 sa ” jag tycker det A och O liksom, för det är väl det som är skillnaden på 

en bra coach och en nybörjarcoach kan man säga att, att han kan se på en […] han kan läsa av 

situationen liksom”. Bland coacherna fanns det två aspekter av kunskapen om idrottarens 

motivation. Dels för att jobba mot något mål, som coach 5 beskrev när denne sa 
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”motivationsfaktorer är ju det som driver många framåt”. Sedan finns också aspekten av att 

motivationen är individuell. Coach 3 gav exempel på det när denne sa ”träning varje dag, 

varje dag är inte kul, varje dag är jätteviktig eftersom annars finns det ingen anledning att gå 

till träningen […] så därför behöver man kanske dels kunna förstå den som är där, förstå den 

personens motivation, förstå hur man ska möta personen för att göra det bästa av situationen”. 

3.3.1.5 Tyst kunskap 

Tyst kunskap är generellt sett inget som varken coacher eller idrottare har förknippat med en 

expert-coach. Flera av dem säger att det är inget som de tänkt på och att det säkert kan finnas 

hos en expert-coach. Coach 6 drar en parallell till intuition och menade att ” intuition ligger så 

nära modet, för att du har en känsla […] och man har gjort många bra saker, så va är det som 

känns rätt jag kan fan inte förklara men nu tror jag på detta”. Coach 5 menade att tyst kunskap 

är farlig ”om det är nån som besitter på den här tysta kunskapen så att den blir väldigt, väldigt 

viktig för en verksamhet och den försvinner [---] då är det farligt för då lämnar den ett stort, 

stort tomrum efter sig och då vet man inte riktigt hur, hur vi, hur gjorde vi egentligen och det 

är ingen som vet om det”. 

3.3.2 Intra personell kunskap  

Tabell 4: Sammanställning över vad som är viktigast i expert-coachens relation intra personella kunskap och 

som nämndes av minst tre coacher och/eller idrottare. 

Kunskap om sig själv 

Antal 

coacher 

Antal 

idrottare Totalt 

Självinsikt 7 5 12 

  Veta sina styrkor/svagheter 5 2 7 

  Självinsikt 2 2 4 

  Bra självbild 0 1 1 

Egen utveckling 6 3 9 

  Reflektion 4 0 4 

  Fortsätta utvecklas 1 1 2 

  Utvärdera sig själv 1 1 2 

  Självkritisk 0 1 1 

Självkännedom 5 2 7 

  Vara trygg i sig själv 0 2 2 

  Självkännedom 1 0 1 

  Veta vem man är 1 0 1 

   Veta hur jag reagerar 1 0 1 

   Lära känna sig själv 1 0 1 

   Ha distans till sig själv 1 0 1 
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Både coacherna och idrottarna tycker det är viktigt eller väldigt viktigt att en expert-coach har 

intra personell kunskap, en kunskap om sig själv. Samtliga svar från respondenterna kan ses 

som subkategorier i de tre övergripande kategorierna: självinsikt, egen utveckling och 

självkännedom. Självinsikt innebär för expert-coachen att denne vet vad den kan, vet om sina 

styrkor och svagheter. Självkännedom innebär för expert-coachen att denne vet vem man är 

och hur man fungerar i olika situationer.  

 

De övergripande kategorierna självkännedom och självinsikt är viktiga för expert-coachen och 

coach 5 gav exempel på detta när denne sa: ”bra om man har koll på hur man reagerar i olika 

situationer och har insikter om dom goda sidorna och dom dåliga sidorna”. Ett annat exempel 

ges av coach 4 som sa: ”kunna ha distans till sig själv och våga säga, du det här, jag kan inte 

det här, kan vi kolla med nån annan”. Ett exempel på den övergripande kategorin egen 

utveckling gavs av idrottare 3 som sa ” det viktigaste för en coach själv är väl att han, han är 

aldrig nöjd, ja men han kan alltid se saker som kan förbättras […] för man är aldrig färdiglärd 

liksom utan man lär sig nånting ända tills man pensionerar sig”. En del i coachens egen 

utveckling är reflektion. En aspekt av reflektion gavs av coach 2 som sa: ”man behöver 

samtalspartners i sin närhet som man kan vända sig till […] som väcker möjligheten till en 

bättre reflektion än om man bara sitter själv”. 

 

Coach 6 gav ett exempel och sammanfattning på intra personell kunskap när denne sa: ”att 

lära känna sig själv och det inte bara så här jag vet vem jag är, nej alltså sätta sig ner och 

kommunicera med sig själv […] med jämna mellanrum vem fan är jag egentligen och vad är 

det jag vill stå för […] och att man verkligen gör nånting åt det”. 
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3.3.3 Interpersonell kunskap 

Den interpersonella kunskapen kan delas in i två delar, expert-coachens relation till andra 

coacher och expert-coachens relation till sina idrottare.  

3.3.3.1 Expert-coachens relation till sina idrottare 

Tabell 5: Sammanställning över vad som är viktigast i expert-coachens relation till sina idrottare och som 

nämndes av minst tre coacher och/eller idrottare. 

Relation till idrottaren 

Antal 

coacher 

Antal 

idrottare Totalt 

Kommunikation 5 6 11 

  Kommunicera 1 2 3 

  Vara tydlig 1 2 3 

  Dialog 1 1 2 

  Lyssna 2 0 2 

  Kunna ifrågasätta 0 1 1 

Idrottarens behov 5 5 10 

  Förstå idrottaren 2 1 3 

  Se idrottaren 1 1 2 

  Ge idrottaren makt och ansvar 2 0 2 

  Läsa av idrottaren 0 2 2 

  Läsa av färdigheter 0 1 1 

Respekt 2 2 4 

Ärlighet 2 1 3 

 

De övergripande kategorierna kommunikation och att utgå från idrottarens behov är de 

centrala och viktigaste delarna i expert-coachens relation till sina idrottare. Idrottare 5 belyser 

detta när denne sa: ”att man har en så noggrann och tydlig kommunikation som möjligt, att 

man säkerställer att man faktiskt får ut sitt budskap” och ”läsa av färdigheterna […] och 

framför allt hur man fungerar i skarpa lägen alltså i tuffa matchsituationer”. 

 

Vad som ansågs viktigt i expert-coachens relation till sina idrottare, men som nämndes av 

färre än tre respondenter var: förklara pedagogiskt, förtroende, vara trygg, vara sig själv, 

vara närvarande, vara intresserad, tro på sin idé, rollfördelning, fungera tillsammans, se 

samma saker, ge stöd samt ha en relation som professionell och framåtskridande. 
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3.3.3.2 Expert-coachens relation till andra coacher 

När det gäller expert-coachens relation till andra coacher hade idrottarna generellt sett svårt 

att svara på den frågan. 

 

Tabell 6: Sammanställning över vad som är viktigast i expert-coachens relation till andra coacher och som 

nämndes av minst tre coacher och/eller idrottare. 

Relation till andra coacher 

Antal 

coacher 

Antal 

idrottare Totalt 

Arbetsfördelning 4 3 7 

  Arbetsbeskrivning 2 1 3 

  Delegera 1 2 3 

  Göra det vi är bra på 1 0 1 

Kommunikation 6 0 6 

  Lyssna 2 0 2 

  Feedback 1 0 1 

  Dialog 1 0 1 

  Ställa frågor 1 0 1 

  Våga ge och ta 1 0 1 

Respekt 2 1 3 

  

Coach 3 får med alla övergripande kategorierna i ovanstående tabell när denne sa ”att va 

lyhörd, att våga ge och ta, att visa […] att man faktiskt kanske inte kan allt utan fråga man 

kan ta hjälp, att lyssna på andra också och man måste kunna respektera varandras åsikter och 

tycka olika men ändå kunna jobba ihop”. 

 

Vad som ansågs viktigt i expert-coachens relation till andra coacher, men som nämndes av 

färre än tre respondenter var: vara ödmjuk, vara lyhörd, vara intresserad av varandras jobb, 

olika kön samt att ha samma syn på människor och hur man vill ha det. 

3.3.4 Coach av världsklass 

Vad det innebär att vara en coach av världsklass kan ses som en förmåga hos en expert-coach. 

Den specifika fråga som ställdes till respondenterna var ”om jag säger coach av världsklass, 

vad tänker du då?”. Respondenternas svar kan delas in i två grupper, tre coacher och fyra 

idrottare beskriver coachens interpersonella kunskaper och förmågan att utveckla både individ 

och lag och tre coacher och två idrottare beskriver coachens egen kompetens och kunskap. 
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Coachens interpersonella kunskaper exemplifierades av coach 3 som sa: ”har en mycket bra 

kommunikation och kontakt med den aktive och ger den aktive stort ansvar så att den kan ta 

egna initiativ till saker” och av idrottare 6 när denne sa: ”lyhördhet […] att man verkligen ser 

individen hos dom aktiva […] för att alla är olika”. Exempel på coachens förmåga att utveckla 

individ och lag gavs av coach 4 som sa: ”att ha förmågan att skapa optimala förutsättningar 

till individen som gör att individen får tillgång till sina resurser samtidigt som individen bidrar 

till lagets styrka” och av idrottare 1 som sa: ”nån som får ihop gruppen och får fram 

individens styrkor”.  

 

Coachens egen kompetens och kunskap exemplifierades av coach 5 som sa: ”mycket 

kompetens, mycket erfarenhet, mycket förberedelser […] att man är beredd […] och att man 

är så att säga med, fokuserad alltså under själva coachningstillfällena” och av idrottare 5 som 

sa: ” en ledare som kan hantera en matchsituation på ett optimalt sätt och kanske framför allt 

en väldigt skarp matchsituation”. 

3.3.5 Psykologiska färdigheter 

Psykologiska färdigheter innefattar frågan om vilka färdigheter som anses viktigast samt 

frågan om hur viktig emotionell intelligens är för en expert-coach. 

 

Tabell 7: Sammanställning över de psykologiska färdigheter som nämndes av minst tre coacher och/eller 

idrottare. 

Psykologiska färdigheter 

Antal 

coacher 

Antal 

idrottare Totalt 

Stresshantering 3 3 6 

Självreglering 3 1 4 

  Spänningsreglering 1 1 2 

  Ångestreglering 1 0 1 

  Avslappning 1 0 1 

Fokusering 2 2 4 

Visualisering 2 1 3 

Närvaro 1 2 3 

Planering 2 1 3 

Självförtroende 2 1 3 

 

Färdigheter kan benämnas olika men ha samma betydelse, ett exempel på det är att hantera 

stress och att hantera press som har sammanförts under den övergripande kategorin 

stresshantering. Ett exempel på stresshantering gavs av coach 1 som sa ”det är klart att är du 
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på elitnivå och sånt då är det ju rätt stor press på dig och det är klart att det ska du ju kunna 

hantera på ett bra sätt så det inte syns utåt naturligtvis”. Spänningsreglering, ångestreglering 

och avslappning är de enda subkategorier som kunde sammanföras i en övergripande 

kategori.  

 

Coach 4 ansåg inte att någon färdighet var viktigare än de andra, utan menade att alla 

färdigheter är lika viktiga och sa ”alla färdigheterna, precis som med våra aktiva, att va har 

jag för målsättning, är dom tydliga för mig vet jag vart jag ska […] mitt inre samtal, hur gör 

jag det, hur coachar jag mig själv […] mitt självförtroende min självkänsla […] kan jag 

refokusera”.  

 

Psykologiska färdigheter som nämndes av färre än tre respondenter var: återhämtning, 

välbefinnande, analysera samt reflektera och utvärdera. 

3.3.5.1 Emotionell intelligens 

Alla coacher ansåg det vara viktigt eller väldigt viktigt att ha god emotionell intelligens när 

det gäller såväl coachens egna emotioner som idrottarens emotioner. Coach 5 tyckte det var 

viktigt och menade att det gäller ”att man kan förstå de emotionella svallningarna som pågår 

hos alla i ett prestationstillfälle”. Coach 4 tyckte det var väldigt viktigt och sa ” jag tänker att 

tillstånd påverkar oss hela tiden”. Coach 2 menade ”dom här sista procenten […] hur fasiken 

kommer vi åt dom och då tror jag det är just dom här bitarna som har lite grann med, visa 

förtroende, visa empati, visa uppskattning som faktiskt betyder nåt”. 

 

Även idrottarna ansåg att den emotionella intelligensen var viktig eller väldigt viktig. När det 

gäller coachens egna emotioner exemplifieras det av idrottare 1 som menade att ”för att det 

ska gå så bra som möjligt så tror jag det är viktigt att man håller fokus på rätt saker”. Idrottare 

4 menade att om tränaren är ”stressad där framme och ska dra grejer inför laget […] så det 

speglar ju av sig mot laget på nåt sätt ut så, så jag tror det är jätteviktigt och kunna hantera att 

man som tränare och mår bra i det och sina känslor”. När det gäller förmågan att hantera 

idrottarens emotioner anses det också viktigt.  Ett exempel på det gavs av idrottare 4 som sa 

”alla individerna är ju så himla alltså olika och olika temperament [---] och få spelare och ja 

vara balanserade liksom i olika delar så jag tror det är jätteviktigt också”.  
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Det var en idrottare som ansåg att emotionell intelligens inte var viktigt hos en expert-coach. 

Idrottare 3 menade ”det är en sak för […] idrottaren själv och inse att du måste styra dina 

egna känslor liksom han kan inte göra allt, utan det är ju du som ska göra jobbet liksom och 

den här känslokontrollen den måste du själv lära dig hantera”.  

3.4 Kontext 

Kontext kan ses i två aspekter, en tidskontext och en miljökontext. Resultat i dessa två 

kontexter redovisas i följande text.  

3.4.1 Tidskontext 

I frågan om en coach som identifierats som expert-coach är det för evigt eller om det kan 

förändras menar alla utom en coach att det kan förändras. Coach 3 menade att en expert-coach 

har ” en färdighet som är utvecklad och som den är bra på och sen är en sån stabil person och 

trygg som vågar ta in saker så är inte det nåt som förändras utan det är nåt som finns i 

personligheten”. De övriga coacherna och idrottarna ansåg att det kan förändras. Det 

exemplifieras av coach 4 som sa ”det måste underhållas [---]  det kommer hela tiden ny 

forskning [---] på alla dom mentala färdigheterna och kommunikation behöver jag ju 

underhålla och vidareutveckla mig”. 

3.4.2 Miljökontext 

När det gäller frågan om i vilken idrottslig kontext en expert-coach jobbar i svarar alla, både 

coacher och idrottare, att expert-coachen kan jobba i såväl den yppersta eliten som med 

ungdomar och utveckling. Några svarade spontant på elitnivå, men i följdfrågorna ändrade de 

sig till att expert-coachen även kan jobba med ungdomar och utveckling. Ett exempel på det 

är idrottare 2 som sa ” en tränare för ett ungdomslag i fotboll liksom som får med många och 

[…] som har jobbat väldigt mycket med det och har jobbat fram metoder för att det liksom 

inte bara är slump, den är ju definitivt en expert-coach i mina ögon”. 

 

Ingen av coacherna och idrottarna anser att man per automatik blir en expert-coach för att 

man tränare eller coachar en elitidrottare eller ett elitlag. 

3.4.2.1 Coach under mästerskap  

Att vara coach under ett mästerskap är en tydlig miljökontext. Den specifika fråga som 

ställdes till respondenterna var ”vad utmärker en expert-coach under ett mästerskap?”. 
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Respondenternas svar kan delas in i två grupper, tre coacher och fem idrottare beskriver 

coachens interpersonella kunskaper som påverkar idrottarens och lagets prestation och tre 

coacher och en idrottare beskriver coachens eget beteende som påverkar coachens prestation. 

 

Exempel på coachens interpersonella kunskaper som påverkar idrottarens och lagets 

prestation gavs av coach 1 som menade att en expert-coach ”får ut maximalt av alla individer” 

och av idrottare 3 som sa: ”motivera och verkligen […] få mig att hitta mitt lugn och tro på 

mig själv att jag är kapabel och göra det jag gör och har tränat för hela året”. 

 

Coachens eget beteende som påverkar coachens prestation exemplifierades av idrottare 5 som 

sa att en expert-coach kan: ”planera sin insats under en lång turnering […] man vill gärna 

spela sin bästa match […] och vinna den sista matchen och då är det ju det man ska göra 

liksom och då ska ju all planering gå ut ifrån det” och av coach 2 som sa: trygghet, […] att 

utstråla lugn och ro, lugn och trygghet och självtillit och […] att vara en god problemlösare”. 

4 Sammanfattande diskussion 

Syftet med studien var att utforska kännetecken och förmågor hos expert-coacher samt i 

vilken kontext en expert-coach jobbar i inom svensk elitidrott. För att utforska kännetecken 

har frågeställningar om vilka karaktärsdrag och beteenden som anses viktiga hos en expert-

coach samt vilken coach/ledarstil en expert-coach antas ha. För att utforska förmågor har 

frågeställningar vilken kunskap som anses vara viktig och vilka psykologiska färdigheter som 

anses viktiga hos en expert-coach. Den sammanfattande diskussionen har delats in i 

kännetecken och förmågor hos en expert-coach, expert-coachens kontext, en slutsats, 

självkritik samt tillämpning och fortsatt forskning. 

4.1 Kännetecken och förmågor hos en expert-coach 

En uppdelad diskussion utifrån kännetecken som en del och förmågor som en del är inte 

funktionell. Resultaten i denna studie visar på en komplexitet där begrepp kan återfinnas i 

såväl kännetecken som förmågor. De kännetecken och förmågor som utmärker en expert-

coach är kommunikation och att se individen. Det ligger i linje med mycket av den tidigare 

internationella forskningen. Exempel på detta är studier av Côté och Sedgwick (2003), Côté 

och Gilbert (2009), Schempp och McCullick (2010), Wiman et al. (2010) och DeWeese 

(2012) som också visar på betydelsen av kommunikation och/eller att se individen. 
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4.1.1 Kommunikation och att se individen 

Både coacher och idrottare anser att kommunikation och att se individen, i form av att stötta 

och fokusera på individen, är viktigaste beteenden hos en expert-coach. Kommunikation och 

att se idrottaren var också det som framkom som det viktigaste i den interpersonella 

kunskapen hos en expert-coach. Att kommunikation och att se individen är viktigt förstärks 

ytterligare när deltagarna beskriver vad som utmärker en coach av världsklass. Sju av tolv 

deltagare menar att interpersonella kunskaper och förmågan att utveckla både individ och lag 

utmärker en coach av världsklass. Kommunikation och att se individen är det som nämns på 

flest ställen i denna studie. Med bakgrund av detta kan slutsatsen också vara att detta är det 

viktigaste hos en expert-coach. 

 

En viktig aspekt i denna studie är att kommunikation konstaterats vara viktig, vilket ligger i 

linje med studier av Côté och Gilbert (2009), Schempp och McCullick (2010) och DeWeese 

(2012), men en beskrivning hur kommunikationen är konstruerad saknas i denna studie. 

Studiens syfte har inte varit att undersöka när, var och hur kommunikationen är som 

effektivast och lämpligast hos en expert-coach. Det kan vara en förklaring till den skillnad i 

beteende som finns från tidigare forskning och från resultat i denna studie. Det som skiljer när 

det gäller beteende från den tidigare forskningen och denna studie är att ge instruktioner. 

Både i studien av Horton, Baker och Deakin (2005) och i studien av Becker och Wrisberg 

(2008) anses instruera vara ett viktigt beteende hos en expert-coach, men ingen av coacherna 

eller idrottarna i denna studie nämnde instruera som ett viktigt beteende. Samtidigt som 

instruera kan ses som en form av kommunikation från coachen till sin idrottare/sina idrottare. 

Det är möjligt att en fördjupad studie av expert-coachens kommunikation hade kunnat 

innefatta instruktioner. 

 

Både coacher och idrottare anser i denna studie att det är viktigt för en expert-coach att 

fokusera och se individen. Det överensstämmer också med DeWeese (2012) och Côté och 

Sedgwick (2003) som menar att se och agera utifrån idrottarens behov är viktigt hos en 

expert-coach. Något som ytterligare styrker vikten av att se idrottaren är att alla deltagare 

anser att det är viktigt att en expert-coach har kunskap om idrottarens motivation. Både 

coacher och idrottare anser att det viktigt för en expert-coach att ha en förståelse för 

idrottarens motivation, både att den är individuell och att den för idrottaren framåt.  

 



32 

 

Det finns en koppling mellan motivation och coach/ledarstil. Den supportande coach/ledarstil 

som sammanfaller med Ryan och Decis (2000) självbestämmandeteori (Self Determination 

Theory) har i studier visat sig ha en positiv inverkan på individens inre motivation. Mallett 

(2005) har i sin studie visat att en coach/ledarstil som bygger på självbestämmandeteorin är en 

positiv framgångsfaktor under ett mästerskap. Coacherna i denna studie förespråkar i 

huvudsak en supportande coach/ledarstil som ligger i linje med Mallets (2005) studie, men 

menar samtidigt att det finns situationer som kräver en mer kontrollerande coach/ledarstil. 

Alla idrottare menar att coach/ledarstilen är situations anpassad och att en expert-coach har 

både en kontrollerande och supportande coach/ledarstil. En möjlig förklaring till coachernas 

uppfattning om coach/ledarstil kan vara att de via utbildning och erfarenhet har en större 

kunskap om självbestämmandeteorins påverkan på prestationen och motivationen hos både 

individ och lag. 

4.1.2 Expert-coachens kunskap 

Côté och Gilbert (2009) har delat in kunskap i professionell kunskap, intra personell kunskap 

och interpersonell kunskap. Både coacher och idrottare anser att all denna kunskap är viktig 

och nödvändig för en expert-coach. 

 

Att expert-coachens intra personella kunskap anses viktig av både coacher och idrottare ligger 

i linje med tidigare forskning. Côté och Gilbert (2009), Nash och Sproule (2012) och 

Abraham, Collins och Martindale (2006) anser att egen reflektion och kritiskt tänkande är 

viktigt hos en expert-coach. Det framkommer även hos både coacher och idrottare i denna 

studie. Både coacher och idrottare anser att det även är viktigt att expert-coachen fortsätter att 

utvecklas. Det ligger i linje med tidigare forskning av Schempp och McCullick (2010), 

DeWeese (2012) och Nash et al. (2012). 

 

När det gäller karaktärsdrag finns inget som är utmärkande för en expert-coach. Det 

karaktärsdrag som nämndes av flest respondenter är att vara trygg som person. I begreppet att 

vara trygg som person finns att vara sig själv och veta vem man är. Detta tillsammans med att 

vara nyfiken kan kopplas ihop med expert-coachens intra personella kunskap. Att vara sig 

själv, att veta vem man är och att vara nyfiken är karaktärsdrag som sammanfaller med 

självreflektion och självständighet som ingår i den intra personella kunskapen enligt Côté och 

Gilbert (2009). 
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När det gäller expert-coachens professionella kunskap kan den i sin tur delas in i vetenskaplig 

kunskap och idrottsspecifik kunskap samt teoretisk och praktisk kunskap. Gemensamt för 

både coacher och idrottare är att de anser att ingen av dessa kunskaper är viktigare än den 

andra och att en expert-coach behöver alla dessa kunskaper. Det ligger i linje med studier av 

Abraham, Collins och Martindale (2006) och Nash et al. (2012) som menar att beteende 

handlar om att omsätta sin kunskap i praktiken.  

 

Den interpersonella kunskapen har två inriktningar, dels relation med idrottare och dels 

relationen med andra coacher. I båda inriktningarna anses det viktigt med kommunikation. 

Det som nämns i båda fallen är att lyssna, ha en dialog och kunna ställa frågor. Relationen 

med idrottare utmärks av förmåga att kommunicera och att se idrottarens behov. Både coacher 

och idrottare är eniga om att det är viktigt för en expert-coach att ha interpersonell kunskap. 

Det är i linje med tidigare forskning av Côté och Gilbert (2009), Schempp och McCullick 

(2010) och DeWeese (2012). Att den interpersonella kunskapen är viktig framgår också i 

samband med frågorna om vad som kännetecknar en coach av världsklass och vad som 

utmärker en expert-coach under ett mästerskap. Tre coacher och fyra idrottare anser att just 

den interpersonella kunskapen är ett kännetecken hos en coach av världsklass. Tre coacher 

och fem idrottare anser också att den interpersonella kunskapen är det som utmärker en 

expert-coach under ett mästerskap. 

 

I relation med andra coacher anse både coacher och idrottare att tydlig arbetsfördelning och 

kommunikation är viktigt för en expert-coach. Tydlig arbetsfördelning ligger också i linje 

med tidigare forskning, där Abraham, Collins och Martindale (2006) anser att nyttja den 

övriga ledarstaben effektivt är typiskt för en expert-coach. Det finns inget gemensamt svar 

från deltagarna när det gäller frågan om expert-coachen är specialist eller generalist, men en 

tolkning av insamlad data är att en expert-coach har en eller några spetskompetenser. Både 

coacher och idrottare anser att en expert-coach tar in expertis när denne saknar kompetens 

eller känner ett behov av detta. Det överensstämmer också med Nash och Sproules (2009) 

tankar om en expert-coach. De menar att en expert-coach deltar i ett nätverk med andra 

coacher där denne kan ta hjälp om det behövs. I samband med detta är det också viktigt att 

expert-coachen har en god intra personell kunskap, där denne vet om sina svagheter och vågar 

erkänna detta. 

 



34 

 

Som en sammanfattning av expert-coachens kunskap kan man se att Côté och Gilberts (2009) 

modell över kunskap stämmer överens med resultatet i denna studie. Modellen visar att de tre 

kunskaperna är integrerade med varandra och påverkar varandra. Resultat i denna studie visar 

också på den integrationen. Ett exempel på detta är att en intra personell kunskap är viktig för 

att kunna veta sina styrkor och svagheter i den professionella kunskapen för att sedan plocka 

in kompetens via en annan person och kunna jobba med denne genom interpersonell kunskap. 

Som expert-coach måste du därför ha väl utvecklad professionell kunskap, interpersonell 

kunskap och intra personell kunskap. 

4.1.3 Emotionell intelligens 

I tidigare forskning finns ingen psykologisk färdighet som anses utmärkande för en expert-

coach. Samma resultat uppvisar denna studie, ingen färdighet var utmärkande och 

stresshantering var den färdighet som nämndes av flest deltagare. Stresshantering har också 

behandlats i studier av Thelwell et al. (2008) och Olusoga et al. (2010).  

 

Det som deltagarna ansåg som viktigt eller väldigt viktigt var emotionell intelligens. 

Emotionell intelligens är en psykologisk färdighet som har beröringspunkter med både 

interpersonell kunskap och intra personell kunskap. Både coacher och idrottare var eniga om 

att emotionell intelligens är en viktig eller väldigt viktig hos en expert-coach. Det är också i 

linje med tidigare forskning av Gould et al. (2002) som menar att emotionell intelligens är 

viktig för coachens egen prestation och Chan och Mallett (2011) som menar att emotionell 

intelligens är en viktig faktor för ett effektivt ledarskap.  

 

En sammanfattning av expert-coachens emotionell intelligens är att den är nära kopplad till 

expert-coachens kunskap. Då emotionell intelligens handlar om att hantera både sina egna och 

idrottarens känslor kan den emotionella intelligensen kopplas samman med den intra 

personella kunskapen hos en expert-coach och expert-coachens interpersonella kunskap. Det 

beskrivs av Hassmén, Kenttä och Gustafsson (2009, s. 43) som menar att emotionell 

intelligens är en avgörande psykologisk färdighet och viktig för att uppfatta så väl idrottarens 

behov som sina egna behov. Samtidigt är det viktigt att betona att emotionell intelligens är ett 

relativt nytt begrepp. Det innebär att alla deltagare kanske inte är lika bekanta med uttrycket 

och de kan ha en subjektiv tolkning av begreppet. 
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4.2 Expert-coachens kontext 

Både coacher och idrottare är av samma uppfattning som Abraham, Collins och Martindale 

(2006), Côté et al. (2007) och Wiman, Salmoni och Hall (2010), en expert-coach behöver inte 

jobba med den yppersta eliten utan en expert-coach kan även jobba med ungdomar och 

utveckling. De coacher som deltog i denna studie var förbundskaptener, med bakgrund av att 

expert-coachen även kan jobba med ungdomar och utveckling hade intervjuer med erfarna 

ungdomscoacher gett denna studie en ytterligare dimension. Skillnaden att jobba med elit i 

världsklass kontra ungdomar och utveckling kräver en fördjupad forskning. 

 

När det gäller frågan om en coach som identifierats som expert-coach är det för evigt menar 

alla utom en coach att det kan förändras. De menar att både idrotten i sig och coachen själv 

utvecklas. Det ligger också i linje med studierna av Schempp och McCullick (2010) och Nash 

et al. (2012) som visar att en expert-coach måste tillgodogöra sig den nya kunskapen som hela 

tiden kommer inom idrotten och även växa som individ. Det överensstämmer också med 

studien av Côté och Gilbert (2009) där det framgår att det är viktigt att expert-coachen har en 

intra personell kunskap där reflektion och kritiskt tänkande bidrar till ett livslångt lärande. 

 

Både coacher och idrottare är också överens om att ingen kan anses vara en expert-coach bara 

för att man tränar eller coachar en elitidrottare eller ett elitlag. Det ger också tyngd åt tanken 

om att resultat är ett trubbigt redskap för att bedöma och värdera coacher.  

4.3 Slutsats 

Deltagarnas erfarenhet av elitidrott har inneburit att de haft en personlig uppfattning rörande 

de olika begreppen. Den subjektiva uppfattningen hos de tolv deltagarna i studien angående 

frågeställningarna tillsammans med den tidigare forskningen bekräftar komplexiteten i 

begreppet expert-coach. Samtidigt är det viktigt att poängtera att den tidigare forskningen har 

en internationell kontext i kontrast till resultaten i denna studie av svenska coacher och 

idrottare. Insamlad data i denna studie visade sig ändå ligga i linje med de begrepp som 

redovisats i den tidigare internationella forskningen.  
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Den tidigare forskningen tillsammans med denna studies resultat har gett möjlighet att skapa 

en modell (se figur 1) över begreppet expert-coach. Det som redovisas under respektive 

underliggande begrepp i modellen är det som av deltagarna anses som viktigt eller i de fall det 

funnits möjlighet att kvantifiera, det som av deltagarna ansetts som viktigast. Modellen kan 

därför ses som en sammanfattning av tidigare forskning och resultaten i denna studie.  

 

 

Figur 1: Modell över begreppet expert-coach 

 

Då expert-coachen alltid återfinns i en kontext, oavsett var denne jobbar, ligger kontext som 

en bas i modellen. Utforskandet av nyckelbegreppet kännetecken hos en expert-coach ger 

inget utmärkande svar och inget av de underliggande begreppen ska ses som viktigare än 

något annat, utan de ska ses som jämbördiga. Precis som med kännetecken hos en expert-

coach ska ingen förmåga anses viktigare än någon annan, utan alla ses som jämbördiga och 

nödvändiga hos en expert-coach.  
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Modellen visar på en komplexitet där alla delar är viktiga och nödvändiga för en expert-

coach. Kommunikation och att se individen ansågs som viktigast både vid frågan om 

viktigaste interpersonella kunskapen och viktigaste beteendet, samtidigt det som flertalet av 

deltagarna anser känneteckna en coach av världsklass. Med bakgrund av detta får 

kommunikation och att se individen anses som det viktigaste hos en expert-coach. 

4.4 Självkritik 

Viktiga delar av självkritiken har redan berörts i kapitlen om reliabilitet/pålitlighet och 

validitet/trovärdighet. En viktig aspekt i självkritiken är intervjusituationerna. Som nämndes i 

kapitlet om validitet/trovärdighet hade mer erfarenhet som intervjuare varit önskvärt, både när 

det gäller konsekvens och följdfrågor. När det gäller konsekvens har det i vissa fall frågats om 

skillnader i träning och tävling och i vissa fall har det inte gjorts samt att alla respondenter 

inte har svarat på frågan om tyst kunskap hos en expert-coach. Mer erfarenhet som intervjuare 

hade troligen också gett utförligare svar i följdfrågor som nu inte ställts. Som exempel hade, i 

de fall frågan ställdes om expert-coachens tysta kunskap, följdfrågor kunnat utveckla och 

fördjupa respondentens svar. En annan aspekt när det gäller intervjuer är antalet intervjuer. På 

grund av studiens komplexitet hade det varit önskvärt med fler respondenter, men samtidigt 

fanns det en begränsad tidsram och några förbundskaptener svarade inte på mail och visade 

inget intresse av att delta i en intervju. 

 

En brist i studien är att det saknas en gradering hur viktigt något ansågs vara. Nu benämns 

som exempel emotionell intelligens som viktigt eller väldigt viktigt. En bedömning av hur 

viktig emotionell intelligens varit utifrån en Likertskala hade gett en tydligare och konkretare 

bild av respondenternas svar. 

 

En annan brist i studien att inte alla respondenter fått frågan om hur många stora mästerskap 

(OS, VM och EM) de medverkat i. En redovisning av antalet mästerskap hade gett en högre 

trovärdighet angående frågan om vad respondenten anser känneteckna en expert-coach under 

ett mästerskap. Nu har dock alla respondenter många års erfarenhet av idrott på elitnivå och 

förutsätts ha medverkat på stora mästerskap. 
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4.5 Tillämpning och fortsatt forskning 

Denna modell har utgått från tidigare forskning och vad som anses vara nyckelbegrepp för en 

expert-coach. Datainsamling från sex förbundskaptener och sex landslagsidrottare har sedan 

bekräftat nyckelbegreppens relevans för en expert-coach. Det har gett en ökad kunskap och 

medvetenhet om expert-coachens kännetecken och förmågor. Med bakgrund av detta kan 

modellen ligga som en grund vid utveckling och utbildning av coacher i en strävan att 

utbilda/utveckla coacher till att bli expert-coacher. Modellen ger en bild av vad som är viktigt 

för coacher att utveckla för att kunna påverka sin egen prestation som coach och sina 

idrottares prestation. Modellen kan användas i tränarutbildningar, men även av en förening 

som vill utveckla sina coacher. Om en coach bedöms ha de kännetecken och förmågor som 

ingår i modellen kan det också ge ett underlag för att bedöma en coach utifrån expertis istället 

för bra eller dålig. 

 

Då utveckling av expertis inte har utforskats på grund av utrymmesskäl inom denna studie 

och det är i sig ett eget forskningsområde återstår mycket fortsatt forskning ur ett svenskt 

perspektiv inom det området. Denna studie har fokuserat på att utforska kännetecken och 

förmågor hos en expert-coach och utifrån denna studies resultat framstår ett flertal förslag på 

fortsatt forskning och i fortsatt text beskrivs ett antal. 

 

Det har i denna studie inte funnits något syfte i att värdera olika begrepp eller i detalj beskriva 

hur de olika begreppen påverkar coachen och idrottarens prestation. Ett exempel på ett nästa 

steg i forskningen skulle därför kunna vara att försöka värdera hur viktig emotionell 

intelligens är i relation till de färdigheter och kunskaper som framkom som viktiga hos en 

expert-coach i denna studie. Ett annat steg i forskningen kan exempelvis vara att utforska det 

som deltagarna ansett som viktigt, till exempel expert-coachens kommunikation, i detalj för 

att se hur det påverkar prestationen hos både coach och idrottare. 

 

Med tanke på att en expert-coach kan jobba i en kontext av både elit och ungdom/utveckling 

är en viktig framtida forskning att utforska skillnaderna för en expert-coach att jobba med 

elitidrottare i världsklass och att jobba med ungdomar och utveckling. Ett ytterligare 

forskningsspår kan vara att utforska skillnader mellan manliga och kvinnliga expert-coacher. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet är att utforska kännetecken och förmågor hos expert-coacher samt i vilken kontext en 

expert-coach jobbar i inom svensk elitidrott. 

Frågeställningar: 

 Vilka karaktärsdrag är viktiga hos en expert-coach? 

 Vilka beteenden är viktiga hos en expert-coach? 

 Vilken coach/ledarstil har en expert-coach? 

 Vilken kunskap är viktig hos en expert-coach? 

 Vilka psykologiska färdigheter är viktiga hos en expert-coach? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Expert, expertise, coach, coaching, sport, sport psychology, behavior, characteristics, 

coaching style, knowledge, psychological skills, emotional intelligence, performance, 

olympics. 

 

Var har du sökt? 
Jag har till sökt artiklar i Ebsco.  

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: Expert, expertise, coach, coaching, sport är de grundord jag använt. En första sökning 

på dessa ord ger en mängd träffar. För att snäva in svaren har jag därefter kombinerat dessa 

grundord med varandra och andra ord. Andra ord är till exempel: sport psychology, behavior, 

characteristics, coaching style, knowledge, psychological skills, emotional intelligence, 

performance, olympics. 
 

 

Kommentarer 
Det mesta har jag hittat via Ebsco och sökord, men även via referenser i artiklar och via tips 

från handledare.  

 

 

 



 

Bilaga 2 

Intervjuguide Expert-coach, Coacher 
Vi börjar med några bakgrundsfrågor 

Har gammal är du? 

Kallar du dig för tränare, ledare eller coach eller någonting annat? 

Hur många år har du varit coach/tränare på elitnivå? 

Har du egen erfarenhet som idrottare på elitnivå? 

 Vid JA: Kan du specificera nivån? 

  Hur många år? 

 Vid NEJ: Vilken är den högsta nivå du tävlat på? 

Har du någon formell utbildning inom din idrott? 

 Vilken nivå? 

Har du någon idrottsvetenskaplig akademisk utbildning? 

Har du någon övrig akademisk utbildning? 

Om jag säger coach av världsklass, vad tänker du då? 

Syftet med min uppsats är att undersöka begreppet coach i ett perspektiv av nybörjare 

som coach och expert som coach, istället för dålig och bra och jag är intresserad av hur 

du ser på en expert-coach färdigheter, kompetens och kännetecken 

Vilka karaktärsdrag eller stabila personlighetsdrag är viktigast hos en expert-coach? 

 Kan du utveckla? 

Är det skillnad på vad som är viktigast under träning respektive tävling? 

Vid NEJ:  Ingen följdfråga 

Vid JA:  Vad är viktigt på träning? 

Vad är viktigt på tävling? 

Vilken skillnad är av störst betydelse? 

Vilka synliga yttre beteenden eller vad man gör, till exempel ge instruktioner eller ge 

beröm, är viktigast hos en expert-coach? 

 Kan du utveckla? 

Är det skillnad på träning och tävling vad som är viktigast? 

Vid NEJ:  Ingen följdfråga 

Vid JA: Vad är viktigt på träning? 

Vad är viktigt på tävling? 

Vilken skillnad är av störst betydelse? 

Är en expert-coach en kontrollerande coach eller en coach som supportrar idrottarens 

delaktighet och inflytande. 

 Kan du utveckla? 

Kan expert-coachens ledar/coachstil variera mellan träning och tävling? 

Ska expert-coachens ledar/coachstil variera mellan träning och tävling? 

En expert-coachens professionella kunskapen kan delas in i idrotts-specifik kunskap, 

som handlar om teknik och taktik och vetenskaplig kunskap, som handlar om bland 

annat fysiologi, psykologi, sociologi 

Är någon av dom viktigare än den andra hos en expert-coach? 

 Kan du utveckla? 

Hur viktig är en expert-coach kunskap om idrottarens förmåga? 

Kan du utveckla? 

Hur viktig är en expert-coach kunskap om idrottarens motivation? 

Kan du utveckla? 

Vad innebär begreppen teoretisk kunskap och praktisk kunskap för dig? 

Är någon av teoretisk och praktisk kunskap viktigare än den andra hos en expert-coach? 

 Kan du utveckla? 



 

Är en expert-coach en specialist som kan mycket inom ett specifikt område eller är 

expert-coachen en generalist som kan mycket inom flera områden? 

 Kan du utveckla? 

Kan en expert-coach ha en tyst kunskap, alltså där coachen inte kan förklara varför han 

eller hon gör vissa saker och agerar automatiskt? 

 Kan du utveckla? 

Interpersonell kunskap handlar om relationer och att kunna samverka och agera med 

andra personer. Vad är viktigast för en expert-coach i relationen till sina idrottare? 

 Kan du utveckla? 

Vad är viktigast för en expert-coach i relationen till andra coacher? 

 Kan du utveckla? 

Hur viktig är det att en expert-coach har en god emotionell intelligens, dvs en förmåga 

att hantera sina egna och andras emotioner? 

 Kan du utveckla? 

Vilka psykologiska färdigheter, till exempel koncentration och förmåga att hantera 

stress, är viktigast hos en expert-coach för att denne ska kunna prestera? 

 Kan du utveckla? 

Är det skillnad på träning och tävling vilka psykologiska färdigheter som är viktigast? 

Vid NEJ:  Ingen följdfråga 

Vid JA:  Vad är viktigt på träning? 

Vad är viktigt på tävling? 

Vilken skillnad är av störst betydelse? 

Vad utmärker en expert-coach under ett mästerskap? 

 Kan du utveckla? 

Vad är viktigast för en expert-coach angående kunskapen om sig själv, till exempel 

självinsikt eller självreflektion? 

 Kan du utveckla? 

Som avlutning har jag några frågor om expert-coachens kontext eller sammanhang och 

miljö och på vilken idrottslig nivå jobbar en expert-coach? 

Kan du utveckla? 

Innebär det att en expert-coach kan/inte kan kliva ner och jobba med ungdomar och 

utveckling? 

 Kan du utveckla? 

Om man en gång identifierats som expert-coach, är det för evigt eller kan det 

förändras? 

 Kan du utveckla? 

 Vad händer om expert-coachen byter miljö? 

Blir du per automatik en expert-coach om du tränar eller coachar en elitidrottare? 

 Kan du utveckla? 

Det var sista frågan, är det något som du kommit på i efterhand? 

Är det något som du vill ta upp som vi inte pratat om? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Intervjuguide Expert-coach, Idrottare 
Vi börjar med några bakgrundsfrågor 

Har gammal är du? 

Hur många år har du tävlat/spelat på elitnivå? 

Hur många huvudtränare/headcoacher har du haft på elitnivå? 

Om jag säger coach av världsklass, vad tänker du då? 

Syftet med min uppsats är att undersöka begreppet coach i ett perspektiv av nybörjare 

som coach och expert som coach, istället för dålig och bra och jag är intresserad av hur 

du ser på en expert-coach färdigheter, kompetens och kännetecken 

Vilka karaktärsdrag eller stabila personlighetsdrag är viktigast hos en expert-coach? 

 Kan du utveckla? 

Är det skillnad på vad som är viktigast under träning respektive tävling? 

Vid NEJ:  Ingen följdfråga 

Vid JA:  Vad är viktigt på träning? 

Vad är viktigt på tävling? 

Vilken skillnad är av störst betydelse? 

Vilka synliga yttre beteenden eller vad man gör, till exempel ge instruktioner eller ge 

beröm, är viktigast hos en expert-coach? 

 Kan du utveckla? 

Är det skillnad på träning och tävling vad som är viktigast? 

Vid NEJ:  Ingen följdfråga 

Vid JA: Vad är viktigt på träning? 

Vad är viktigt på tävling? 

Vilken skillnad är av störst betydelse? 

Är en expert-coach en kontrollerande coach eller en coach som supportrar idrottarens 

delaktighet och inflytande. 

 Kan du utveckla? 

Kan expert-coachens ledar/coachstil variera mellan träning och tävling? 

Ska expert-coachens ledar/coachstil variera mellan träning och tävling? 

En expert-coachens professionella kunskapen kan delas in i idrotts-specifik kunskap, 

som handlar om teknik och taktik och vetenskaplig kunskap, som handlar om bland 

annat fysiologi, psykologi, sociologi 

Är någon av dom viktigare än den andra hos en expert-coach? 

 Kan du utveckla? 

Hur viktig är en expert-coach kunskap om idrottarens förmåga? 

Kan du utveckla? 

Hur viktig är en expert-coach kunskap om idrottarens motivation? 

Kan du utveckla? 

Vad innebär begreppen teoretisk kunskap och praktisk kunskap för dig? 

Är någon av teoretisk och praktisk kunskap viktigare än den andra hos en expert-coach? 

 Kan du utveckla? 

Är en expert-coach en specialist som kan mycket inom ett specifikt område eller är 

expert-coachen en generalist som kan mycket inom flera områden? 

 Kan du utveckla? 

Kan en expert-coach ha en tyst kunskap, alltså där coachen inte kan förklara varför han 

eller hon gör vissa saker och agerar automatiskt? 

 Kan du utveckla? 

Interpersonell kunskap handlar om relationer och att kunna samverka och agera med 

andra personer. Vad är viktigast för en expert-coach i relationen till sina idrottare? 

 Kan du utveckla? 



 

Hur viktig är det att en expert-coach har en god emotionell intelligens, dvs en förmåga 

att hantera sina egna och andras emotioner? 

 Kan du utveckla? 

Vilka psykologiska färdigheter, till exempel koncentration och förmåga att hantera 

stress, är viktigast hos en expert-coach för att denne ska kunna prestera? 

 Kan du utveckla? 

Är det skillnad på träning och tävling vilka psykologiska färdigheter som är viktigast? 

Vid NEJ:  Ingen följdfråga 

Vid JA:  Vad är viktigt på träning? 

Vad är viktigt på tävling? 

Vilken skillnad är av störst betydelse? 

Vad utmärker en expert-coach under ett mästerskap? 

 Kan du utveckla? 

Vad är viktigast för en expert-coach angående kunskapen om sig själv, till exempel 

självinsikt eller självreflektion? 

 Kan du utveckla? 

Som avlutning har jag några frågor om expert-coachens kontext eller sammanhang och 

miljö och på vilken idrottslig nivå jobbar en expert-coach? 

Kan du utveckla? 

Innebär det att en expert-coach kan/inte kan kliva ner och jobba med ungdomar och 

utveckling? 

 Kan du utveckla? 

Om man en gång identifierats som expert-coach, är det för evigt eller kan det 

förändras? 

 Kan du utveckla? 

 Vad händer om expert-coachen byter miljö? 

Blir du per automatik en expert-coach om du tränar eller coachar en elitidrottare? 

 Kan du utveckla? 

Det var sista frågan, är det något som du kommit på i efterhand? 

Är det något som du vill ta upp som vi inte pratat om? 
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Informationsblad 

Jag heter Janne Ferner och är student på Mastersprogrammet i idrottsvetenskap vid 

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Under vårterminen ska jag skriva min 

Mastersuppsats inom idrottspsykologi där jag är intresserad av expert-coachers färdigheter, 

kompetens och kännetecken. Handledare är Göran Kenttä, Lektor i idrott inriktning 

idrottspsykologi vid GIH. 

 

Bakgrund 

I dagens idrott bedöms och värderas ofta en tränare/coach som bra eller dåligt utifrån resultat. 

Men är resultat ett mått på hur bra eller dålig en coach eller tränare är? Om ett stafettlag i 

skidor vinner ett mästerskap innebär det automatiskt att deras coach är en bra coach? Om ett 

lag en vinner en turnering innebär det automatiskt att tränaren är en bra tränare? 

 

Istället för att bedöma och värdera en coach utifrån dålig eller bra kan coachen/tränaren ses 

utifrån nybörjare och expert. Vi kan se det som ett kontinuum där nybörjare är den ena 

ytterligheten och expert den andra ytterligheten. 

 

Syftet med den här studien är att undersöka hur erfarna coacher och idrottare ser på begreppet 

expert-coach. Detta för att undersöka vilken förmågor (färdigheter och kompetens) en expert-

coach har och vad som kännetecknar en expert-coach. Då finns en möjlighet att skapa en 

profil och identifiera expert-coacher. Genom att identifiera och studera expert-coacher kan ny 

kunskap skapas för att utbilda och utveckla coacher i en strävan mot att bli nya expert-

coacher. 

 

 

Genomförande och rättigheter 

Medverkan i studien är helt frivilligt och du har rätt att avbryta intervjun när som helst utan 

att ange skäl. Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta analys. Du kommer som 

deltagare ha möjlighet att läsa utskrifterna av intervjun och förtydliga svar om du önskar. 



 

Efter eventuell granskning av dig kommer utskriften anonymiseras i största möjliga 

utsträckning och namn och platser avlägsnas. Resultaten av studien kommer att presenteras så 

att det inte går att identifiera enskilda personer. 

Ditt deltagande är anonymt och endast jag (Janne) kommer ha tillgång till ljudfilerna från 

intervjuerna. Den avidentifierade versionen kommer min handledare eventuellt ha tillgång till 

för att bistå mig i min analys. Ljudfilerna och utskrifterna av intervjuerna kommer att förvaras 

på ett säkert sätt. I samband med intervjun kommer du ge skriftligt informerat samtycke att 

deltaga i studien.  

 

Om du har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 

 

Janne Ferner   Göran Kenttä 

janne.ferner@gmail.com   goran.kentta@gih.se 

070-3797 693  08-120 537 32 
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En studie om expert-coachers färdigheter, kompetens och kännetecken 

 

Informerat samtyckesblankett 

  

 

 Jag har läst och förstått studiens informationsblad 

 

 Jag förstår att deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst, utan att 

behöva ange anledning, kan välja att avbryta min medverkan.  

 

 Jag förstår att studien inte innebär några särskilda risker, och att om jag upplever att 

någon fråga är obehaglig, så kan jag välja att inte svara på denna. 

 

 Jag förstår att allt material som samlas in i studien kommer att behandlas på ett sätt 

som, av utomstående, inte kan kopplas till mig som person.  

 

 Jag har blivit informerad om nyttan med studien och varför det är önskvärt att jag 

medverkar.  

 

 

______________  _______________ _______________ 

Namn på respondent  Datum  Underskrift  

 

 

Janne Ferner   _______________ _______________ 

    Datum  Underskrift 

 


