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Sammanfattning 
 
Syfte 
 
Syftet med undersökningen har varit att  studera hur elitbandytränare arbetar med att utveckla 
individer genom målsättning, roller och konflikthantering i sina respektive lagprocesser. 
Frågeställningarna har varit: Hur arbetar elittränare inom bandy med individuell 
målformulering i lagprocessen? Hur arbetar elittränare inom bandy med individer gällande 
roller i lagprocessen? Hur hanterar elittränare inom bandy konflikter i lagprocessen? 
 
Metod 
 
Undersökningen gjordes på allsvenska tränare inom bandy. Urvalet till denna undersökning 
har skett i relation till syftet, föreställningar, kön och geografi. Urvalet grundade sig på 
föreställningen/uppfattningen att två av respondenterna var kunniga angående coachande 
samtal och två var mindre bekanta med sådana samtal. Insamlingen av empiriska data har 
skett genom intervjuer och sammanlagt intervjuades fem tränare (en under förundersökningen 
och fyra under huvudundersökningen). Datainsamlingen ägde rum efter tränarnas behov 
(gällande tidpunkt och plats) med bandupptagning och följande utskrift. 
 
Resultat 
 
Tre av tränarna arbetar med individuell målfomulering, dock med lite olika utgångspunkter. 
Tränarna använder sig av lite olika metoder  gällande utvärdering av mål och för att förstärka 
målbilder. Två av tränarna utvärderar mål i stor grupp. Samtliga av tränarna som arbetar med 
målformulering ser tydliga effekter. Samtliga tränare tycker att varje individ har ett speciellt 
bidrag till lagprocessen. De tycker att det är viktigt att spelarna är delaktiga och vill kunna 
ställa krav eller förväntningar på dem. Samtliga av tränarna tycker att det finns individer som 
tar mer plats än andra. De kan verka både i positiv och negativ bemärkelse. Samtliga av 
tränarna tycker att det är viktigt med regler för att minimera vissa konfliktillfällen. De ger 
dock en tvetydig bild. Tränarna beskriver rollkonflikter och att slitningar upstår när normer 
bryts. Samtliga av tränarna tycker att det är viktigt med regler för att minimera vissa 
konfliktillfällen. 
 
 
Slutsatser 
 
Två av tränarna tycks arbeta som coacher genom att de sätter upp mål, som de följer upp, med 
sina respektive lagmedlemmar dessutom med vetenskaplig förankring i utgångspunkten för 
arbetet. Tränarna kan identifiera två typer av informella roller som författaren beskriver. 
Samtliga vill att alla spelare skall delta i lagprocessen. En bra teknik för att få individer som 
inte pratar så mycket att bli mer aktiva är att dela upp laget i smågrupper och diskutera. 
Tränarna ger en tvetydig bild av huruvida konflikter är skadliga. Samtliga respondenter tycker 
att det är viktigt med regler för att minimera vissa konfliktillfällen. 
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1 Inledning   
1.1 Bakgrund 

1.1.1 Coaching  

Coaching är en metod för att skapa beteendeförändringar genom att sätta upp mål, arbeta 

systematiskt mot målet och lära av sina erfarenheter genom uppföljning.1 I den coachande 

dialogen hjälper tränaren till att frigöra spelarens resurser genom att skapa en 

självmedvetenhet, val och ansvar hos den som blir coachad. Genom självmedvetenhet 

upptäcker den som blir coachad sin situation/möjlighet/problem och gör ett aktivt val utifrån 

sitt behov eller mål, och handlar för att nå målet. Coachingen betonar även inlärning av det 

man gör, genom uppföljande samtal.2 

 

Coaching kan handla om enstaka möten för att utveckla någon ledarskapsfärdighet eller lösa 

något problem. Det kan också handla om en serie möten över en längre period3.  Coaching 

metoden kan användas på individer, grupper och i organisationer.4 

 

Termen coaching har fördelen att den inbegriper på en pågående process, vilket karaktäriserar 

den från de flesta seminarier och studiecirklar. Meningsfull förändring inträffar sällan i 

engångsingripande, så en pågående process är potentiellt mer fördjupad och bestående.5 

 

1.1.2 Hur grupper utvecklas 

I det linjära perspektivet antar man att grupper progressivt går igenom olika faser. Kritiska 

punkter uppkommer i varje steg och när man behandlar dessa successivt så går gruppen 

vidare. Flertalet författare (bland annat Weinberg och Gould6; Carron och Hausenblas7) 

menar att det mest populära exemplet på en linjär modell utformades av Bruce Tuckman 

redan 1965.   

                                                 
1 H. Th Hilmarsson, Samtalet med känslomässig intelligens: en handledning i konsten att samtala, 2. upp. 

(Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 211.; se vidare D.T. Hall, K.L. Otaza & G.P. Hollenbeck, ”Behind closed 
doors: What really happens in executive coaching.” Organizational Dynamics, 278 (1999:3), pp. 39-53. 

2 Hilmarsson. s. 211. 
3 L.L. Tobias, ”Coaching Executives” Consulting Psychology Journal: Practice & Research, 48 (1996:2), pp. 

87-95. 
4 J.H. Katz & F.A. Miller, ”Coaching Leaders through Culture Change” Consulting Psychology Journal: 

Practice & Research, 48 (1996:2), pp. 104-114.  
5 Tobias. pp. 87-95. 
6 R.S. Weinberg & D. Gould. Foundations of Sport and Exercise Psychology, 4th ed (Champaign IL: Human 

Kinetics, 2004), s. 158.  
7 A.V Carron & H.A. Hausenblas, Group Dynamics in Sport, 2nd ed  (Morgantown, W. Va.: Fitness 

Information Technology, 1998), s. 114.  
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I det första steget av grupputveckling (forming) försöker lagmedlemmarna att hitta likheter 

mellan sig själva och andra medlemmar. Exempelvis försöker lagmedlemmar att jämföra sin 

speltid med andra lagmedlemmars speltid eller hur mycket uppmärksamhet som man får från 

änaren. Individerna försöker även se om de hör hemma i laget och i så fall i vilken roll.8 

flikter kan uppstå när individer och ledaren etablerar deras roller och status inom 

ruppen.9  

pelarna sträva efter att samla kraft till när det verkligen behövs och lösa uppgifter effektivt.10 

de och spelarna hjälper varandra att lyckas. Det primära 

ålet är att gruppen skall lyckas.11   

ch Hausenblas. Dessa metoder kan användas enskilt eller i 

ombination med varandra.12  

 

                                                

tr

 

Det andra steget i ”lagformationen” (storming) karaktäriseras av motstånd mot ledaren, 

motstånd att kontrollera gruppen och interpersonella konflikter. Stort emotionellt motstånd  

uppstår när varje gruppmedlem upplever en konflikt mot kraven som ”tilldelas” honom. 

Interna kon

g

 

Under det tredje steget (norming) byts fientlighet ut mot solidaritet och samarbete. Konflikter 

har hanterats, är utredda och en känsla av tillhörighet och av att vara en enhet tar vid. Istället 

för att endast se till sitt egna välbefinnande försöker lagmedlemmarna att arbeta tillsammans 

för att nå gemensamma mål. Roller och normer stabiliseras och respekt utvecklas för varje 

spelares unika bidrag till laget. Istället för att tävla om status och uppmärksamhet försöker 

s

 

I det sista steget (performing) samlas lagmedlemmarnas energier för att laget skall lyckas. 

Laget fokuserar på att lösa problem, och använder grupprocessen samt relationer till att arbeta 

med uppgifter och testa nya idéer. Strukturella problem är lösta och interpersonella relationer 

har stabiliserats. Roller är väldefinera

m

 

1.1.3 Att utveckla gruppen – Team building  

När målet har varit att utveckla en effektivare grupp har fyra teambuilding strategier 

identifierats, menar Carron o

k

 
8  B.W. Tuckman, ”Developmental Sequence in Small Groups” Psychological Bulletin, 63 (1965), ff. 391. 
9  Ibid. 
10  Ibid. 
11  Ibid. 
12  Carron & Hausenblas, s. 332. 
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Först är det fokus på gruppens målsättning. Kollektiva mål etableras eller klargörs och 

strategier för att uppnå dessa är identifierade.13  

 

Det andra approachen riktas mot interpersonella relationer mellan gruppmedlemmarna. Som 

det kan förväntas används den interpersonella approachen när konflikter är närvarande eller 

kommunikationen mellan gruppmedlemmar är dålig.14   

 

Den tredje approachen riktas mot individens roll. Det är fokus på att klargöra individens roll 

och få individen till att acceptara och känna överensstämmelse med denna. 15 

 

De tre första stegen har till stor del riktats mot individen i gruppen. I det fjärde steget är det 

fokus på gruppens ledare. Standardiserade instrument och övningar delges ledaren för att 

denne skall få insikt och strategier för att hjälpa gruppen att bli produktivare och stärka 

relationer mellan gruppmedlemmar.16  

                                                 
13  Carron & Hausenblas, s. 332. 
14  Ibid. 
15  Ibid. 
16  Ibid. 
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1.2 Forskningsläge 

 1.2.1 Målsättning  

”Ett mål är en mental föreställning om vad man konkret vill uppnå inom en given tidsram”, 

menar Railo – professor inom pedagogisk psykologi17. De flesta tränare skulle hålla med om 

att det finns två faktorer som är väldigt viktiga för att man som aktiv ska lyckas inom idrotten, 

skicklighet och motivation. Locke och Latham, två väl kända amerikanska forskare, beskriver 

i en artikel en teknik som kan öka dessa faktorer, tekniken kallas målsättning. Målen som man 

arbetar med kan vara över lång- eller kort sikt och båda är av stor betydelse. Människor kan 

ha svårt att se att mål över lång sikt är verkliga. Målen ses ofta som abstrakta eftersom de 

ligger långt fram i tiden och tappar därför sin motiverande effekt, därför blir det viktigt att 

formulera mål på kortare sikt (subgoals) som stödjer till att upprätthålla fokus på längre sikt.18 

Återkoppling (feedback) av mål och framsteg är nödvändiga för att målsättningen skall 

fungera19 20 och vara effektiva. Människor behöver få och summera feedback som beskriver 

utveckling i relation till deras mål. I fall människor inte vet hur de ligger till i förhållande till 

deras mål vet de inte hur de skall rikta sin ansträngning eller hur de ska förändra sina 

strategier för att lyckas och nå upp till förväntningarna för att nå målet. Dessutom är 

sambandet mellan målsättning och prestation starkare när personen är engagerad i sina mål.21 

Det är alltid motiverande att försöka nå upp till de mål som man har satt själv, menar Railo. 

Han anser att ledarens uppgift i denna procedur är att ange ram, övergripande mål och 

riktning22.   

 

Självkänsla (self-efficacy) ökar engagemang runt gällande mål. Ledare kan höja spelares 

självkänsla genom att (a) garantera adekvat träning för att öka skickligheten som ger 

framgångrika erfarenheter (b) genom att finna roller som individen kan identifiera sig med 

och (c) genom kommunikation ge individen självförtroende för att uppnå sina mål.23   

 

                                                 
17 W. Railo. Först till framtiden – En bok om ledarskap, människor och mental energi, (Malmö: 

Utbildningsproduktion AB, 1998), ff. 139. 
18 E.A. Locke & G.P. Latham, ”The Application of  Goalsetting to Sports” Journal of Sport Psychology, 7 

(1985:1), p. 217. 
19 Ibid. 
20 Hilmarsson, s. 157. 
21 E.A. Locke & G.P Latham, “Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation” 

American Psychologist, 57 (2002:9), s. 707. 
22 Railo, s. 150. 
23 Locke & Latham (2002), s. 708. 
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Railo menar att det finns tre olika typer av mål, barriärbrytande, realistiska och 

trygghetsskapande. Realistiska mål är en realistisk bedömning av vad som borde vara möjligt 

att nå under normala förhållanden. På företagsnivå skulle detta kunna vara ett mål som man 

sätter för en budget eller liknande. Trygghetsskapande mål behövs hos t ex. medarbetare på 

företag som har en låg trygghetsnivå. Klarar man målet kan man känna sig trygg och slipper 

fiasko. Barriärbrytande mål, menar Railo, behövs eftersom ”människor verkar ha ett inre 

motstånd mot att gå över en nivå som inte är genom accepterad av tanken”. Vidare menar 

Railo att det finnas en risk att motivationen minskar när ett mål har uppnåtts, därför behövs 

utmanande mål. 24 Locke och Latham har visat att målsättning, både i organisationer och i 

laboratorier, uppnås lättas genom att formuleras specifikt och utmanande.25 

 

Willi Railo menar att det finns tre huvudsakliga funktioner för mål26.  

1.  De representerar mentala föreställningar med dragkraft som anger både resultat och 

riktning.  

2.  De skapar - om målen är effektiva – motivation.  

3.  De kan fungera som samlingsmärken, som skapar vi-känsla, laganda och människor 

som ställer upp på sina uppgifter.  

 

Locke och Latham föreslår att man hellre skall tillämpa målsättning på lag snarare än på 

individer i idrotter såsom basket, fotboll, ishockey och landhockey – idrotter som har ett 

större behov av samarbete och koordination mellan lagmedlemmar.27 Carron och Hausenblas 

menar dock, i boken Group Dynamics in Sport, 2nd ed, att det är bra att sätta individuella mål 

om de är komplatibla med lagets mål.28 Denna slutsats har de dragit efter en genomgång av 

ett stort antal relevanta vetenskapliga artiklar.   

                                                

 

 
24 Railo. s. 143. 
25 Locke & Latham, (1985), s. 217. 
26 Railo. ff. 139. 
27 E.A. Locke & G.P Latham, Goalsetting: A motivational technique that works! (New Jersey: Prentice Hall 

Inc. 1984), s. 147. 
28 Carron & Hausenblas, s. 271. 
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1.2.2 Roller 

Varje grupp behöver någon form av struktur. En stor del av gruppens psykologiska 

struktur tillförs genom olika roller.29 I lag, liksom andra grupper, finns det både 

informella och formella roller. Genom att formella och informella roller utvecklas så 

utvecklas även gruppen ytterligare.30  

 

Formella roller är exempelvis tränare, lagkapten etc.31 Tränare måste ge sina spelare 

roller och förklara vad de innebär samt att ge spelarna möjligheter att bidra till 

laget.32 Eys m fl., forskare verksamma vid bland annat University of Western 

Ontario, har undersökt om det föreligger något samband mellan idrottares trivsel och 

hur tydlig roll denne har. De fann att en tydligare roll gav en större trivsel och 

belåtenhet.33 Detta konfirmeras av Bray m fl. - forskare verksamma vid flertalet 

univeristet i engelskspråkiga länder. Att ha tydligare roller verkar ha positiva effekter 

för de flesta, om inte alla, idrottare och lag.34 Upplevelsen att roller är otydliga är 

starkare under början av säsongen än under slutet. Detta beror antagligen på att man 

reder ut saker som man känner oro inför i tränings- och matchsituationer. Dessutom 

har de som varit i laget under en längre tid en större känsla av att deras roller är 

tydliga än de som gör sin första säsong i laget. Detta gäller i början av säsongen men 

inte i slutet. Detta beror antagligen på att äldre spelare, eller spelare som har varit i 

laget under en längre tid, kan hantera dessa situationer effektivare än de yngre/nya 

spelarna.35 

 

Som tränare kan man utveckla sitt lag genom att tydliggöra (role-clarity) och få 

spelarna att acceptera (role-acceptance) sina roller. Det går att tydliggöra roller 

genom att sätta specifika mål som ger riktning och fokus. Om tränaren tydliggör 

                                                 
29  J. Keyton, Communicating in Groups – Building Relationships for Group Effectiveness (New York: Oxford 

University Press, 2006), s. 11. 
30 Ibid., s. 56. 
31 Weinberg & Gould, s. 193.  
32 Ibid.  
33 M.A. Eys, A.V. Carron, S.R. Bray, M.R. Beauchamp, “Role Ambiguity and Athlete Satisfaction” Journal of 

Sports Sciences, 21 (2003:5), p. 399. 
34 S.R Bray, M.R. Beauchamp, M.A. Eys, A.V. Carron ”Does the Need for Role Clarity Moderate the 

Relationship Between Role Ambiguity and Athlete Satisfaction” Journal of Applied Sport Psychology, 17 
(2005:4), s. 315. 

35 M.A Eys, A.V. Carron,  M.R. Beauchamp, S.R. Bray m fl. ”Role Ambiguity in Sport Teams” Journal of 
Sport and Exercise Psychology, 25 (2003:4), s. 534. 
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förväntningar på individerna och beskriver hur deras roll bidrar till lagets koncept 

förstår inte bara spelaren sin roll utan även de andra spelarnas roller.36  

 

Att spelaren accepterar sin roll är viktigt för att förbättra gruppens struktur. Spelare 

som inte startar matchen eller inte får så mycket speltid kan känna sig utanför och 

och förvirrad över sin roll. Tränare kan hjälpa sin spelare att acceptera sina roller 

genom att minimera skillnaden i status gällande olika roller och belysa att lagets 

framgång beror på det individuella bidraget. När ett visst ansvar ses som ett viktigt 

bidrag till lagets framgång blir spelare mer villiga att acceptera och genomföra det 

som förväntas i deras roller.37   

 

Informella roller utvecklas genom interaktion mellan gruppmedlemmar. En informell 

roll kan vara att uppmuntra andra att diskutera eller att passivt följa andras idéer.38 

Vissa gruppmedlemmar pratar mer andra mindre. Om en gruppmedlem pratar för 

mycket i gruppen minskar trovärdigheten och dennes influenser går från positiva till 

negativa. Om man istället agerar motsatt – genom att nästan aldrig prata behöver 

gruppmedlemmen öka sin kommunikation.39  

 

1.2.3 Normer 

Gruppens normer är ytterligare en del i gruppens struktur. Det är gruppens konsensus 

över vad som är acceptabelt. Eftersom normer speglar de existerande värderingarna i 

gruppen kommer medlemmarna att utvärdera andra medlemmar för att se som deras 

beteenden är acceptabla eller ej.40    

 

1.2.4 Konflikter 

Om ett team enbart skulle sätta upp mål, planera, träna och utvärdera tillsammans 

skulle framstegen ske väldigt snabbt. Men när man sätter samman folk i grupper 

upplever man ofta att det händer saker som stör processen. Slitningarna kan ta sig 

                                                 
36 Weinberg & Gould, s. 160. 
37 Ibid., s. 161. 
38 Keyton, s. 61.  
39 Ibid., ff. 26-27. 
40  Carron & Hausenblas, s. 174. 
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många uttryck, t ex. smågräl, kommunikationsbrist, sabotage eller liknande. Orsaken 

till konflikter kan även vara att känslor, behov eller intressen inte tillfredställs.41  

 

Speciellt tydliga blir rollkonflikter i tider av förändring, när nya roller håller på att ta 

form, när nya och gamla rollideal kolliderar.42 En typ av rollkonflikt kallar Kahn 

mlf. person-roll konflikt. Denna uppstår mellan behov/värderingar och kraven på 

dennes roll. Kraven som följer med rollen är alltså inte kompatibla med ägarens 

värderingar eller behov. 43  

                                                

 

Mellanmänskliga konflikter är en del av vardagen i ett klassrum, bland kollegorna på en 

arbetsplats och i vilken grupp som helst där det pågår ett samspel under en lång tid. Konflikter 

kan vara dolda eller öppna, destruktiva eller konstruktiva.44 En konflikt kan innebära tecken 

på ett engagemang och ett intresse som i sin tur sätter igång en dialog som resulterar i 

förändring och utveckling45. När stridigheter hanteras konstruktivt i en organisation förändras 

organisationen ständigt och anpassar sig till de krav som råder. Det skapar goda relationer och 

ger dessutom bättre prestationer.46 Men en konflikt är onyttig om den får de inblandade att 

tänka mindre klart och fatta mindre sunda beslut.47  

 

1.2.5 Effekter av positiv verbal feedback 

Robert J. Vallerand, professor i psykologi, gjorde 1983 en studie48 på manliga 

ishockeyspelare där han försökte bedöma relationen mellan mängden positiv feedback och 

deras inre motivation i hockeyrelaterade uppgifter. Resultatet visade att försökspersonerna 

som fick positiv verbal feedback uppvisade en mycket högre nivå av inre motivation och 

upplevde en mycket större känsla av kompetens än kontrollgruppen. Vidare hittade Vallerand 

inga skillnader mellan olika ”feedback grupper”. Longitudinell data har i en undersökning 

 
41 S. E. Hansen ”Coaching och teambuilding”, i Coaching – lärande och utveckling, red. Reinhard Stelter, 

(Malmö: Liber AB, 2003), ff. 76.   
42 B. Lennéer-Axelsson & I. Thylefors. Arbetsgruppens psykologi: Om den psykosociala arbetsmiljön – 

gruppdynamik, relationer, arbetsroller, ledarskap, konflikter, förändring och personliga olikheter, 3. uppl. 
(Stockholm: Natur och Kultur, 1991), s. 73.  

43 R.L. Kahn, Occupational stress: Studies in Role Conflict and Role Ambiguity (New York: Wiley, 1964), s. 
20. 

44 S. Stensaasen & O. Sletta, Grupprocesser. Om inlärning och samarbete i grupper, (Stockholm: 
Universitetsförlaget, 1997), s. 46. 

45 Hilmarsson, ff. 266. 
46 Ibid. 
47 A. Zander, Making Groups Effective, 2nd ed (San Fransisco: Jossey-Bass Inc. 1994), s. 199. 
48 R.J. Vallerand. ”The Effect of Differential Amounts of Positive Feedback on the Intrinsic Motivation of Male 

Hockey Players” Journal of Sport Psychology, 5 (1983:1) p. 100.   
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visat att utveckling av idrottare i lag sker effektivast genom social support och mindre 

effektivt genom instruktion49. 

 

När man uppskattar någon bör man helst berömma handlingar eller vad en människa gör eller 

säger. Det är ett sätt att vara konkret och tydlig, menar Hilmarsson. Det känns bra att få ett 

sådant medhåll menar han eftersom människor förstår vad som var bra av det som de gjorde50. 

John Whitmore bekräftar detta men menar samtidigt att vi även kan lära oss av saker som vi 

gör fel. Denna feedback kan ges av coachen eller, ännu bättre av den som coachas.51 

 

Feedback från oss själva och andra är avgörande förutsättningar för inlärning och förrättning 

av prestation, menar Withmore52. Feedback kan visa att gamla mål och strategier inte håller 

och därmed ger feedback upphov till omprövningar mot nya, effektivare mål53.  Denna 

feedback ska behandla både resultat och process. Whitmore menar att vi inom idrotten alltför 

ofta bedömer resultat och skapar därmed en försvarspräglad blindhet. Han menar istället att vi 

behöver raka motsatsen, det vill säga en exakt beskrivning av resultatet54.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

1.3.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att studera hur elitbandytränare arbetar med att utveckla 

individer genom målsättning, roller och konflikthantering i sina respektive lagprocesser. 

 

1.3.2 Frågeställningar 

•  Hur arbetar elittränare inom bandy med individuell målformulering i lagprocessen? 

•  Hur arbetar elittränare inom bandy med individer gällande roller i lagprocessen? 

•  Hur hanterar elittränare inom bandy konflikter i lagprocessen? 

 

 

                                                 
49 D. Alfermann, M.J. Lee, S. Würth. ”Perceived Leadership Behaviour and Motivational Climate as 

Antecedents of Adolescent Athletes´ Skill Development” Athletic Insight – The Online Journal of Sport 
Psychology, 7 (2005:2)  

50 Hilmarsson, s. 148. 
51 J. Whitmore. Coaching  för bättre resultat (Jönköping: Brainbooks, 1997), s. 113. 
52 Ibid.  
53 Railo, s. 153.  
54 Whitmore, s. 113. 
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2 Metod 
2.1 Val av metod 
För att skapa en större förståelse för hur dessa tränare resonerar omkring frågeställningarna 

(1.3.2 Frågeställningar) har intervjuer, dvs. en kvalitativ metod använts. Kvalitativa metoder 

är ett bra när man vill försöka att förstå människors sätt att resonera eller reagera men även 

om man vill särskilja eller urskilja handlingsmönster.55 

 

2.2 Urval  
Jan Trost, professor i sociologi, menar att i samband med kvalitativa studier är det vanligen 

ointressant med i statistisk mening representativa urval. Problemet kan istället vara att de ger 

oss alltför många ”vanliga” människor och ett alltför litet antal ”ovanliga”.56 Urvalet till 

denna undersökning har skett i relation till syftet, föreställningar, kön och geografi. 

Försökspersoner har av praktiska skäl sökts i området kring Stockholm. Urvalet grundade sig 

på föreställningen/uppfattningen att två av respondenterna var kunniga angående coachande 

samtal och två var mindre bekanta med sådana samtal. Det är endast män som ingår i 

undersökningen eftersom det är främst män som tränar såväl manliga som kvinnliga elitlag i 

bandy.  

 

Kriterierna för  urvalet var att tränarna skulle ingå i den högsta serien i bandy och att alla 

lagen  hade gjort goda prestationer under säsongen, utefter vad de förväntades prestera av 

allmänheten. Två av lagen har dock hållt sig i den övre halvan av serien och de andra två i den 

nedre halvan. 

 

2.3 Intervjuer 
Studien har inletts med en pilotundersökning (se Bilaga 2) . Syftet med denna var att utprova 

intervjufrågorna. Denna intervju dokumenterades inte genom utskrift, utan kommentarer och 

frågor antecknades på ett papper för ytterligare bearbetning av frågeformuläret. 

Intervjupersonen i pilotundersökningen är känd av författaren sedan tidigare och föreslog 

själv att intervjun skulle genomföras som en videokonferens över Internet med programvaran 

Marratech. Anledningen till detta motiverade han med att videokonferenser liknar ett vanligt 

samtal mer än ett telefonsamtal och man hela tiden kan se varandra och använda/rita på 

                                                 
55 J. Trost. Kvalitativa intervjuer, (Lund: Studentlitteratur, 1993), s. 13. 
56 Trost, (1993), s. 69. 
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whiteboard, om man så önskar. Denna intervju gav djupare insikter i problemområdet och 

följden blev att intervjumallen korrigerades lite grand. 

 

Respondenten under pilotundersökningen har varit framgångsrik elittränare men är numera 

inte aktiv som ledare i ett allsvenskt lag. Han är dock speciellt kunnig inom området 

individutveckling och coachingsamtal, eftersom detta är en del av hans nuvarande arbete.  

 

I huvudundersökningen kontaktades respondenterna via telefon. Samtliga var positiva till 

undersökningen och en tid avtalades omedelbart och genomfördes inom ett 10-dagars 

intervall. Under samtliga intervjuer skedde datainsamlingen i ett tyst rum för att kunna 

minimera störningarna på bandet. Utskrifterna skedde inte direkt efter intervjuerna men var 

klara senast en vecka efter varje avslutad intervju.  

  

När intervjun startade ställdes några inledande frågor där intervjupersonerna fick berätta lite 

om sig själva, höra sin egen röst och börja formulera sig. Utöver de inledande frågorna fanns 

det två delar som behandlade undersökningen respektive avslutningsfrågor. Intervjufrågorna i 

de olika delarna av intervjun följdes efter en intervjumallen (se Bilaga 3). Alla informerades 

om studien på samma sätt och samma röda tråd följdes rakt igenom intervjun. 

Intervjuformuläret användes mest som stöd under de intervjuerna men de frågor som är 

relevanta och redovisas i uppsatsen ställdes till samtliga tränare. 

 

För att få fram den eftersträvade informationen har frågorna i intervjuerna haft öppna svar så 

att tränarna själva har kunnat svara utan att ledaren för intervjun styr för mycket. Det kan vara 

väldigt lätt att svara på en fråga men att motivera varför kan vara svårare, och det var 

utgångspunkten inför frågeformuleringen.  

 

För att få tränarna att känna sig bekväma under intervjuerna har Hilmarssons råd om ”aktivt 

lyssnande” beaktats. Han menar, att när vi lyssnar aktivt visar vi att vi accepterar människors 

åsikter och därmed dem som personer.57 

 

                                                 
57 Hilmarsson, s. 70. 
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2.4 Bearbetning av empiriska data 
I ett samtal har man normalt omedelbar tillgång till meningen i vad den andre säger. Vid en 

analys av en intervju blir bandinspelningen lätt en ”dunkel skärm mellan forskaren och den 

ursprungliga situationen”.58 Steinar Kvale, professor i psykologi, menar att den som 

transkriberar intervjun redan vid utskriften har tolkat materialet eftersom denne har översatt 

talspråket till skriftspråk. Han menar vidare att intervjun är ett samtal som utvecklas mellan 

två människor och utskriften är frusen i tiden och abstraherad från sin grund i ett socialt 

samspel59. Intervjuinspelningarna har transkriberats och använts som underlag för 

bearbetning. 

 

2.5 Etisk diskussion 
Kvale menar att det är viktigt att en forskare besitter kunskap om de moraliska frågor som är 

typiskt förbundna med en intervjuundersöknings olika stadier eftersom att man då kan fatta 

överlagda beslut på problemstadiet och vara vaksam på de kritiska och känsliga problem som 

kan dyka upp under undersökningen60.  

 

Respondenterna har informerats om studiens syfte, datainsamlingsmetod samt deras 

rättigheter som försökspersoner i en vetenskaplig studie (se Bilaga 4). Samtliga som har 

medverkat i undersökningen har varit positivt inställda och själva valt att delta. För att försöka 

skydda respondenternas identitet har ingen beskrivning gjort av dem i uppsatsen. 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 
Då detta är författarens första intervjustudie kan brister i intervjuteknik, tolkning och 

tillvägagångssätt påverka validiteten och reliabiliteten. 

 
Idéerna om reliabilitet och validitet härstammar från kvantitativ metodologi. I samband med 

kvalitativa undersökningar menar Trost att dessa begrepp kan tolkas olika. Reliabilitet betyder 

att en mätning vid en viss tidpunkt skall ge samma resultat vid en förnyad mätning61. Trost 

menar att idén med reliabilitet utgår från att ”... man gör kvantitativa studier, på att man 

mäter, att man anger värden på variabler för varje enhet”. Han diskuterar vidare att ”det är 

                                                 
58 S. Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun. (Lund: Studentlitteratur, 1997), ff. 152-154. 
59 Ibid.  
60 Ibid.  
61 Trost, (1993), ff. 66. 
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något annorlunda än att sträva efter att förstå hur den intervjuade tänker känner och beter 

sig”. Trost tycker att det är tveksamt att tala om reliabilitet vid kvalitativa intervjuer eftersom 

felsägningar och/eller missuppfattningar är information som man kanske använder sig av vid 

analysen62.  

 

I intervjuerna i denna studie är det svårt att upprepa mätningen eftersom det har hänt saker 

sedan den senaste intervjun. Människor påverkas ständigt av saker i ens omgivning, vilket kan 

förändra utgångsläget inför nästa intervju63.  

 

Traditionellt menar man med validitet (giltighet) att instrumentet skall mäta det som är tänkt 

att mätas64.  Validiteten i denna studie bedöms som god eftersom intervjufrågorna är 

kopplade till syfte och frågeställningar, å andra sidan har både syfte och frågeställningar 

korrigerats lite grand under studiens gång. För att öka validiteteten kunde dock 

intervjufrågorna använts på exakt samma sätt genom alla intervjuerna, men detta är en 

semistrukturerad intervjuundersökning. 

                                                

 

2.7 Objektivitet 
Det är helt ofrånkomligt att den som intervjuar i en intervjusituation förstår och tolkar 

respondentens utsagor med utgångspunkt i sina egna erfarenheter. Den som intervjuar kan 

aldrig förhålla sig helt objektiv!  Trost påstår att ”författarens åsikter inte skall ha någon 

betydelse när denne intervjuar”. ”Nollställd kan man inte vara”, som han själv uttrycker det 

men man bör försöka att undvika att ”pracka ner” på den som man intervjuar med sina egna 

åsikter eftersom det är den intervjuades föreställningar som man vill få fram och förstå. 

Vidare påstår Trost att det ligger en stor fara i att använda termen objektiv eftersom den har 

en traditionell belastning. Det blir lätt så att det objektiva blir styrande och följden av detta 

blir att nytänkande och nykonstruktioner hämmas. Detta menar Trost är helt stridande mot 

vad vi vill att vetenskaplig verksamhet skall vara65.  

 

 

 
62 Trost, (1993), ff. 66. 
63 G. Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 66. 
64 Trost. (1993), s. 68. 
65 J. Trost. Kvalitativa intervjuer, 2. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 103ff.  
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3 Resultat 
Jag har valt att i resultatdelen presentera de data som jag anser relevanta i förhållande till 

studiens syfte. För att göra det lite mer läsvänligt har jag strukturerat resultaten efter mina 

frågeställningar. 

 

Intervjupersonerna (IP) betecknas med olika siffror, exempelvis IP 1. IP 1 är alltså 

beteckningen för en person för att skydda dennes anonymitet. 

 

3.1 Målsättning 
Tre av respondenterna säger att de jobbar med att hjälpa sina spelare att formulera 

individuella mål. Varför man gör det, det vill säga vad man har för syfte med det kan dock 

variera. IP 2 säger att om man jobbar med individuell målformulering med sina spelare så 

kommer spelaren att bli: ”... mer målinriktad, mer framåtorienterad och mer 

utvecklingsorienterad”. Detta medföljer även att ledarna kommer att stimuleras på så sätt att 

de vet lite om vad varje spelare har bestämt sig för att utveckla. IP 4 menar att motivationen 

blir högre och man ser vilka de viktigaste bitarna är som man ska jobba med. IP 1 samtalar 

med sina spelare tidigt på säsongen och beskriver att då får: ”var och en och får sätta upp 

sina mål med de olika kriterierna för kondition, styrka och vad de själva vill liksom tycker att 

de vill jobba med. Så det har väl varit bra och så har vi kunnat stämma av det och såhär".  

 

IP 3 svarar på frågan om han formulerar individuella mål med sina spelare att ”inte med varje 

spelare på det sätt inför varje säsong men däremot sätter jag mig ner med spelarna och 

försöker föra lite samtal under försäsongen... eller nya spelare får man ju diskutera lite 

detaljer med”. Han tycker att det är viktigt att man ”skapar sig en bild över varje spelare” för 

sin egen skull men han formulerar inga direkta uttalade mål i samförstånd med dem. 

 

3.1.1 Utgångspunkter för målsättning 

IP 4 menar att det är viktigt att sätta mål för laget innan man sätter individuella mål. Han 

berättar vidare att han vill se utgångspunkten ”laget och lagets stora mål, stora gemensamma 

målbild. Vilka vi vill va, hur vi ska komma dit, hur vi ska spela och vilket spel som vi försöker 

utveckla”.  
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IP 1 berättar att han brukar ha föregående säsong som utgångspunkt när han pratar med sina 

spelare. 
Ja, vi startar väl utifrån, pratar igenom hur förra säsongen såg ut. Det kan skilja väldigt 

mycket på var och en. Man har spelare som är i slutet av sin karriär som typ [SPELARE] då 

kontra någon som är påväg upp som är u-19 spelare som... det blir ju väldigt olika 

utgångsmål. 

 

IP 2 beskriver att efter att man först diskuterar kring laget och att man sedan kan prata med 

sina spelare. Han avslutar med att beskriva att skillnaden mellan där man är och dit man vill 

kan vara en utgångspunkt. 
När vi började uppe i [NUVARANDE KLUBB] nu för fyra år sedan, och började där så 

snackade vi ihop oss i laget om en ambition som vi hade tillsammans. Det var ju alla 

överens om att ambitionen var ju att ta sig till "Studan" (författarens anm. SM-final). Vi 

satte aldrig någon tid på det, men drömmen var ju Studan. Sedan jobbade vi ihop om i laget 

vad vi trodde att vi behövde göra för att ta oss dit. Sedan hade vi individuella snack med 

varje spelare och tittade på vilken nivå som de tyckte att de befann sig på och vad de tyckte 

att de behövde jobba med för att bli så bra som vi skulle bli. Utgångspunkten blev alltså 

vilken nivå som vi tyckte att vi hade när vi startade och så titta var vi skulle sluta. 

Utgångspunkten är ju mellan nu och det önskade, skillnaden mellan där vi är och där vi vill. 

Det var utgångspunkten för vad vi skulle jobba efter. 

 

IP 4 följer IP 2:s linje och beskriver först laget och sedan individen. 
Sedan jobbar ju spelarna mot olika positioner i det laget och där sker det arbetet både över 

kort sikt och över lång sikt. Även de spelare som... alla spelarna som jag hade i truppen 

försökte jag styra mot någon position för att målbilden skulle bli snabbare och för att de 

skulle få till en snabbare utveckling. 

 

3.1.2 Kontinuerlig uppföljning av mål 

IP 1 brukar dela in säsongen i olika perioder och har utvärderingar när laget kliver in i en ny 

period. Han menar att arbeta med individer är tidskrävande. 
[...] var och en har ju sin lapp och får tillbaka den och vad som är sagt och så kan man 

stämma av vart de har kommit men ofta blir det då att vi tillsammans i stor grupp tittar på... 

det är ju ett lagspel. Då har det ju blivit mer då va, ja... lagets resultat. Men ändå så kommer 

varje individ fram då med sitt givetvis. Och vi diskuterar ju väldigt mycket om sättet att 

spela och var man ska spela och vad man gör på den platsen och ja... pratar mycket roller 

och sådär. 
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IP 1 beskriver vidare att den individuella målformuleringen tas upp vid behov och att den 

riktas mer mot kollektivet. 
[---] Det blir ju, vad ska jag säga, framför allt när man går in i serien då, vare sig det är 

elitserie eller man går in i superallsvenskan då... där finns det tid och man sätter sig ner då 

och kikar och förbereder då. Många vill ju veta var de står och det handlar kanske inte så 

mycket om vad de ska utveckla under serien utan mer få koll på vad de har för möjligheter 

att komma till spel. Så det är ju ofta ett stöd till varje spelare. 

 

IP 2 arrangerar med korta avstämningar för att hålla igång lagprocessen och understryka 

målbilderna hos sina spelare men även han berättar att det är tidskrävande. 
[...] inte så exakt att vi bestämmer exakt när vi ska göra det men några uppföljningar under 

en säsong är det. Ibland hinner vi med mer och ibland mindre om jag säger så. I år har jag 

inte gjort lika mycket som tidigare år. Det är ju fjärde året i [NUVARANDE KLUBB] nu. 

Det har väl varit fler sådana tillfällen i början än vad det har varit nu. Jag har inte hunnit 

med och fixat det tidsmässigt nu. Vi har haft små korta avstämningar nu, men de första åren 

var det mer än vad det har varit nu. Det känner man ju... i och för sig behöver det ju gå en 

tid innan vi gör det men sedan är det ju ibland helt enkelt beroende på när det passar. När vi 

har tid. Så är det praktiskt. När jag kan vara där och när spelarna har möjlighet. Det får ju gå 

lite så också. Så vi följer upp det men inte så jättenoga. Vi tittar lite på vad som har hänt och 

hjälper varandra att se vad det har blivit för utveckling... lite saker som har varit bra och 

sådär. Det tror jag har varit avgörande, att spelarna har bidragit.  

 

IP 3 har inte arbetat med uttalade tydliga mål med varje spelare. Han försöker istället att 

arbeta med sina individer dagligen för att stötta dem. 
Man försöker ju, inte så att vi har det såhär (IP GESTIKULERAR) men kontinuerligt 

försöker jag att föra samtal med varje spelare i stort sett varje träning. Försöka att vara 

någon tid... någonting som man vill diskutera med varje spelare. Efter match kan man ta 

upp någonting med varje spelare och diskutera igenom. Förra matchen tycker jag att du 

gjorde si och så. Varför gjorde du så för? Kunde du gjort någonting annorlunda? Tycker du 

att det passade just då? Så spelaren själv får tala om. Min upplevelse är att spelarna tycker 

att det är ganska skönt. Liksom ingen prestige i saker och ting utan att man får dem att 

tänka till. Det kan vara bra och saker och mindre bra saker. Jag har alltså inte satt mig ner 

och tänkt till att jag ska ta den spelaren och den spelaren och så. Det blir liksom spontana 

saker som man kommer på. Hur kunde du gjort i den situationen? Kunde du gjort på något 

annorlunda sätt? 
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IP 4 tyckte att det var viktigt att man bevarade målen som man satt under försäsongen och 

hade några uppföljningar varje säsong för att hålla igång lagprocessen. 
Jag körde fyra större snack om året för att hålla ordning... När vi startade upp 

grundträningen i maj och så att man skulle ha bilden kvar också... kopplat lite till de 

individuella semesterveckorna. Öh, sedan... en inför när hösten drog igång, en inför serien 

och en inför slutet då va. De sista matcherna. Utöver det... när det var lagt så var det lätt att 

köra det i helgrupp sedan med... vi tittade på stora bilden och sedan fick var och en jobba 

med sin målbild.  

 

IP 4 beskriver vidare att han försökte att jobba med ”daglig coaching” 
Ja, att jag som tränare hade snackat med varje spelare inför varje match... något unikt 

specifikt. För hans målbild under den matchen... och under veckan då på något sett... alltså 

varje träningsvecka... att man hann ge alla någonting. 

 

3.1.3 Att utvärdera 

IP 1 utvärderar med sina individer i grupp Det är grunden för när man ska starta upp 

nästkommande säsong. Han berättar att ”varje individ gör ju sin och fyller i och såhär och 

sedan även förslag på hur det ska se ut i framtiden".  

 

IP 2 har också sin utvärdering i grupp där varje individ får utvärdera för laget och sig själv. 

Man försöker även att utvärdera vad det är för faktiska resultat som man har skapat. 
Ja, då skriver de lite kort bara som... det är totalt för laget, mycket enkelt. Så tittar vi på 

faktiska resultat. Dethär är siffrorna som vi har åstadkommit under året så att vi har...såhär 

många matcher... såhär har det sett ut. Bla bla bla. Så vi får upp det och sedan får de skriva: 

vad har varit bra?, vad har varit mindre bra? och vad blir viktigt nästa år?. I stort sett, det är 

säkert någon annan fråga men i huvudsak de tre frågorna. Och sedan får de själva... utifrån 

vad de ville svara på vad de är mest nöjda med, vad de har lärt sig, runt några frågor. Det 

skriver de säkert ner på en fem-tio minuter. Mer tror jag nästan inte att de lägger på det. 

Fort, spontant och på en gång, nära inpå säsongen. 

 

IP 4 anser att man som tränare måste göra spelaren så medveten att man själv kan utvärdera 

utan tränarens hjälp. I kombination med detta utvärderade han under möten med spelaren.  
Så att grejen är ju att få den enskilda att själv äga denär bilden och utvärdera så att man 

lyfter upp medvetenheten hos spelaren så att de äger sin roll så mycket som möjligt och gör 

regelbundna utvärderingar och sedan... Annars så hade vi ju utvärdering vid de möten man 

hade. 
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3.1.4 Upplevda effekter av målformulering 

IP 1 förklarar att effekten av målformulering blir att man har en utgångspunkt som man 

planerar och arbetar efter och genom det får ett syfte. Han beskriver det med egna ord som: 

”... målformuleringen är ju, det är ju liksom att man vet att man gör rätt grejer". 

 

IP 2 ser flertalet positiva effekter med individuell målformulering och tyckte att det gav 

honom mycket när han själv var aktiv och hade tränare som praktiserade målformulering.  

Han menar att: ”effekten blir ju att varje spelare blir mer målinriktad, mer framåtorienterad 

och mer utvecklingsorienterad”. Vidare förklarar han; 
 [...] sedan behöver de ju lite energi och "credit" av andra och liksom att det finns någon 

annan som märker att de gör framsteg. Då är det ju skönt att vi kan liksom titta lite på de 

sakerna som är bestämt. Så det känns ju... det har ju jag varit med om och haft ledare som 

har gjort samma sak och det har jag mått bra av och det är ju därför som jag... det är ju 

ingenting som jag har hittat på dethär.  

 

IP 4 tycker att det är viktigt med individuell målformulering eftersom han tror att beroende på 

hur ”djupare och bredare bild” varje spelare har, ju mer kommer de att få ut av sin unika 

potential. Han tror även att man kan se ”de viktigaste bitarna att jobba på” och man ökar 

motivationen. 

 

3.1.5 Målformulering beroende på ålder 

IP 1 tycker att bandy är den sporten där man ”kan ha den största spännvidden". Med det 

menar han att han tycker att bandy är den sport där man kan ha längst karriär på elitnivå. Han 

beskriver vidare att det blir olika mål om man är 15 eller 40 år.  
[...] någon utav de yngre kan ju bara ha liksom såhär i augusti så kan ju de bara ha att ett 

mål att jag ska "fan i mej" vara kvar hela året ut i a-truppen medans någon då som är äldre 

han har ju tänkt att redan...ah, vi ska ju vinna World Cup säger han då och såhär va. Så att 

det är ju "jädra" olika mål.  

 

IP 2 menar att det förligger en skillnad när man pratar om framtidplaner med någon som är 35 

eller någon som är yngre. Annars tycker han att det inte är någon egentlig skillnad mer än på 

hur man diskuterar. 
Det blir lite olika diskussioner om en som har lite mera erfarenhet... så blir det ju mer en 

dialog utifrån det. Har vi någon som är ung så den erfarenheten så blir det ju en lite annan 

diskussion på det sättet. Det som jag tycker är roligt är ju nästan alla... alla har ju tankar om 

de väl börjar fundera. En del har ju funderat mycket och en del har ju inte funderat nästan 
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någonting men när de väl börjar fundera så...  ja då vet de ju vad de vill. Och jag kan 

konstatera att alla... oavsett ung eller gammal... jobbar man på så... och är "hyfsat" inriktad 

på de viktigaste bitarna så då märks det.  

 

IP 4 tycker sig se att det är störst skillnad på inställningen till målsättning. Han beskriver att 

det finns skillnader mellan hur man resonerar angående sin utveckling beroende av erfarenhet. 
Ja, de yngre tror att de inte behöver lyssna... de kan redan så mycket så de behöver inte 

lyssna. De äldre... innan de kommer igång alltså. De äldre vill ju hålla fast vid 

framgångskoncept som de har haft tidigare så att de har ju vissa halvt medvetna 

beteendemönster som har fungerat och...det tar ett tag att... göra dem medvetna om det, och 

vad det är som har fungerat och se vad de skulle kunna lägga till på kort och lång sikt. 

 

3.1.6 Sammanfattning 

Utgångspunkterna är lite olika hos de fyra olika tränarna. IP 3 jobbar inte med någon uttalad 

målformulering och har därför inga utgångspunkter. IP 2 och IP 4 beskriver att laget är en 

utgångspunkt för individen och vad den ska jobba med. IP 1 verkar inte ha samma koppling 

mellan laget och individen och diskuterar endast individen och dennes utveckling. IP 2 

beskriver även att utgångspunkten kan vara skillnaden mellan nuvarande nivå  och den 

önskade. 

 

Tränarna jobbar på lite olika sätt när det gäller att utvärdera och förstärka målbilder. IP 4 

arbetade med fyra större ”snack” varje år för att hålla igång lagprocessen utöver det jobbade 

han med sina spelare i stor grupp. IP 4 arbetade även med va han kallar för ”den dagliga 

coachingen”, det vill säga att han försökte prata med sina spelare dagligen. IP tre jobbar med 

daglig coaching och försöker att stärka sina spelare. IP två försöker att arbeta med sina spelare 

så mycket han hinner, men det beror på olika faktorer och har varierat mellan olika säsonger. 

IP ett arbetar mycket med sina spelare i stor grupp och där pratar man om lagets roller. Han 

pratar mer med sina spelare när det finns ett behov. 

 

IP 1 och IP 2 har sina utvärderingar i stor grupp men där alla får skriva ner själva vad de 

tycker utefter tränarnas frågor. IP 4 menar att han försökte göra sina spelares målbild så stark 

att de själva kunde utvärdera under tiden utan hans hjälp men det fanns ändå möten mellan 

honom och spelaren. 
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Tränarna upplever att det finns positiva effekter till målformulering och ser klara syften i 

arbetet med målformulering men det kan skilja litegrand. IP 4 och IP 2 beskriver hur 

individen utvecklas och blir bättre. IP 1 beskriver det kopplat mot laget och men flikar även in 

att det är för att spelarna ska se en betydelse i det som laget jobbar mot.  

 

Alla tränarna har olika synpunkter på hur det är att jobba med sina spelare beroende på vad de 

har för ålder. IP 3 jobbar, som tidigare sagts, inte med någon målformulering men han tycker 

att man behöver samtala om olika saker med sina spelare beroende på ålder. 
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3.2 Roller i lagprocessen 

3.2.1 Individens status och betydelse i lagprocessen 

IP 1 tycker det finns viktigare individer på vissa plan och på andra plan inte. Taktiskt menar 

han att: ”det blir ju alltså en kärna i laget". När han ser till det sociala tycker han att det är 

viktigt att det finns "att det finns en ärlighet och uppriktighet". Vidare beskriver IP 1 hur han 

tycker att man bör behandla individer. 
Ja, det är väldigt viktigt liksom... sen får man behandla och bli behandlad lite utefter vad 

man förtjänar också på något sätt. Så är det ju också. Men rakt av ska det ju vara lika. Det 

ska ju inte vara att någon kommer drällande på måndagar och tycker att han kan cykla och 

rehabköra lite och såhär utan han får ju också gå ut och köra och såhär så att det inte blir 

något knorr i gruppen. Det handlar ju om iallafall att om man ska nå dehär höga målen, då 

lär man ju köra på. 

 

IP 2 menar att olika personer bidrar med olika delar i lagprocessen. 
Det är ju ofta några... som ingen utanför kunde ana... hur viktiga de är för stabiliteten i 

laget. Så det tycker jag. Där är det ju liksom olika hur starka och viktiga... öh, liksom... det 

tycker jag. Sedan har ju alla sina viktiga bidrag men det är ju en annan fråga. Man har ju 

olika förmågor där också. Likväl som någon kan vara bra på att skjuta kan ju någon vara 

bra på att skapa en jättebra stämning och någon är bra på att se till att vi genomför det som 

vi har bestämt oss för. Alla har ju kvaliteter som är viktiga och i lagprocessen... också är det 

ju... i alla fall min erfarenhet att det finns ett par stycken som står för jävligt starka saker. 

Som man måste ha eller om man har så blir det bra. Har man det inte så växer det ju ofta 

fram också... det bara blir så. Någon måste ju ta det. 

 

IP 2 beskriver ytterligare hur han tycker att spelarna bör behandlas: 
[...] alla ska behandlas olika tycker jag. Jag tycker precis tvärtom eftersom alla är ju som de 

är och alla behöver ju... vad ska jag säga... sin uppskattning eller vad man vill kalla det. 

Alla är ju som de är och de mår bra av olika saker. Om någon behöver mer... någon tar ju 

för sig jättemycket och andra behöver hjälp att ta för sig och såhär.. så jag menar att. 

Däremot behöver ju alla, jag tänker så att... alla är med i laget och då... vill jag ju skapa en 

miljö där alla är med och bidrar och är viktiga och känner sig viktiga. 

 

IP 2 avslutar med att om alla upplever sig själva som en viktig del i laget så tycker han att 

laget har lyckats. 
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IP 3 har som åsikt att hans spelare förtjänar samma sociala status och säger att bara för att 

man har olika roller ska man ju inte känna sig mindre värd som människa. 
Att man har olika roller... öh... alla har ju olika roller i truppen. Det finns ju inte en som är 

den andra lik. Jag ska försöka förklara, man kan ju flumma iväg, men jag ska försöka att 

vara tydlig. Som jag ser det... det som alla förtjänar i en process det är att alla är lika mycket 

värda, alla är lika viktiga alltså, det är det viktigaste för mig som ledare.  

 

IP 4 ser individens betydelse i olika dimensioner. 
Det är flerdimensionellt... för alltså... i själva processen att få upp målbilden i laget och 

hålla fast vid den och utvärdera är det alltid vissa spelare som hjälper ledarna med det. För 

att får fart på träning och genomföra finns det vissa spelare som är bättre på att hjälpa till 

och vara bra på det. Det är vissa som spelare som bidrar mer på olika sätt därför att alla 

spelare har ju sin unika grej och de andra har ju sina unika saker som det bidrar med men ur 

en annan vinkel sett så... De som jag har som ledare i truppen...alla är ju de lika viktiga. 

Men de som kanske inte är de bäst i truppen för tillfället har ju kanske de som har störst 

utvecklingspotential så de kan ju liksom... på kortast tid tillföra laget mest och det är en 

väldigt givande insikt att man börjar se det så för då ger de också näring till de som oftast 

får hålla i och dra allting... det tunga lasset om man säger så. Så att det gäller... för att de 

som ska komma vidare... de som är lite starkare... att få dem som är nästintill lite starkare...  

 

IP 4 återger att det finns vissa saker som alla spelare förtjänar i lagprocessen men ser även 

spelarna som individer med olika behov. 
Jag tycker att alla har vikten ett och alla ska bli sedda, hörda och hjälpta med samma 

grundambition. Men sedan så finns det så olika behov bland spelarna, hur mycket de 

behöver bli hjälpta och så vidare. Så för att få ut max av laget så är det ju så att först ha 

vissa... att vi bygger laget starkt och... en stark norming och forming i laget om man säger så 

eller att vi... har bestämt vilka vi vill vara och hur vi vill jobba. Enligt det då...så är det ju en 

rättvis idé men sedan är det ju så att vissa behöver... tre-fyra gånger så mycket mer än vissa 

andra för att de ska få ut sitt max och det är... De som får mindre vill inte ha mer och de som 

behöver mer... initialt. Efter hand försöker man ju att få dem som behöver mer... få lite 

mindre... men det allra viktigaste. De vill som vill ha lite mindre... vill man ju att de ska få 

med sig lite mer för att man tror inte att de klarar sig och man vill att de ska få loss ännu 

mer av sin potential. 
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3.2.2 Spelarnas ansvar i lagprocessen 

IP 1 ser det som viktigt att alla i laget deltar. 
Det är ju när vi har våra lagmöten och det är ju att det är delaktighet...stor 

delaktighet, sen är man olika delaktiga. En del är ju väldigt verbalt duktiga och så 

här och det, men just att man har delaktigheten så att man inte har en likgiltighet 

eller inga svar alls. Då blir det väldigt svårt att vara ledare och då blir det lite mer 

som vi vill ha det (egen anm. vi ledare) än att vi (egen anm. vi gruppen) bestämmer 

tillsammans. Det är ju liksom, det är ju inför varje match är det ju ett lagmöte och 

efter varje match är det ju ett lagmöte, vad vi kom fram till och alla ska vara med 

och sätta tre plus på motståndarna och sedan sätta tre plus på oss själva och sedan 

om det var något extra som vi tycker att vi gjorde bra och som vi tycker att vi kan ta 

med oss och som vi kan utvecklat. (TYSTNAD) Det är ju också vad varje individ 

kommer fram till, den pratar utefter vad den kom fram till. Vad den kunde utnyttja 

då va... och det är ju bra. Så! 

 

IP 2 ställer inga krav på sina spelare eftersom han tycker att krav är ett ord som man blir trött 

av, däremot så har han olika förväntningar på sina spelare. 
Vi snackar ju ihop oss i gruppen om vilka förväntningar vi har på varandra, tydligt och 

klart. Vad har de för förväntningar på oss ledare, vad kan vi förvänta oss av spelarna och 

vad kan vi förvänta oss av varandra och såhär. Det gäller ju att leva upp till det sedan. Det är 

ju lätt att säga det i maj när solen skiner och allt är bra. Sen så får vi titta på det i november 

när det är så... Så vi klargör i laget. Hur vi vill uppfattas av omgivningen och sådana saker 

och sedan jobbar vi efter att leva upp till det. Då har ju spelarna ett ansvar att leva upp till de 

förväntningarna som vi har på varandra. Och även har vi tittat på alla intressenter 

runtomkring. Hur man ska agera på olika håll och vad vi ska jobba med. Så på det sättet har 

alla ett kollektivt ansvar för leva upp till det som vi vill. Och det går "hyfsat bra" när man 

väl kör igång. Om vi uttrycker det hur vi vill vara och hur vi vill ha det. Då blir ju det 

målvikten för det sättet och då vet vi vad vi ska leva upp till och så jobbar vi med det. Sedan 

vacklar ju det en gång ibland men ändå så har vi ju gått åt det hållet.  

 

Vidare menar IP 2 att han tycker att det är viktigt att alla bidrar och tycker att detta är 

spelarens ansvar tills denne flyttar till en annan klubb.  
När man har bestämt sig att här ska jag spela nästa säsong, då har man ju ett jätteansvar att 

vara med att bidra tills man flyttar till en annan klubb. Det har varit min bestämda syn 

sedan kom med i nåt lag. Är man här då jävla kör man. Det är ju bara gå tillbaka till hur jag 

var och där jag är. Där ska det ju vara bra. Alla har ju... om man som spelare har fått vara 

med och ta... och vara delaktig i hur vi ska ha det då får man ju lov att ta ansvar för det som 

man har bestämt sig för. Men har ingen bestämt hur man ska ha det, hur ska man då veta 
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vad som är bestämt? Då är det bara gissa vad det är för ens ansvar eller "krav". Om det bara 

är outtalat, hur ska man då veta? 

 

IP 3 tydliggör att han har vissa förväntningar på sina spelare. 
Jag förväntar mig att folk ska vara delaktiga i saker och har du en idé ska du säga den...så 

att man får igång en diskussion kring saker och ting. Det säger jag ofta, att sitta inne med en 

idé och inte säga något, det är värre än en helkorkad idé. Det handlar om trygghet i gruppen 

och det är där som man måste börja. Känner man trygghet i gruppen och känner att jag kan 

säga vad jag vill oavsett om jag är 15 eller 35 år...så kan jag säga vad jag vill... i denna 

gruppen... utan att klankas ner på.  

 

IP 3 menar berättar vidare att han har högra förväntningar på sig själv och endast vill att 

spelarna ska vara delaktiga. 
Jag förväntar mig av spelarna att de ska vara delaktiga. Är de inte det och kommer ner 

och... sitter av tid mer eller mindre då... Den tiden jag lägger ner förväntar jag mig inte att 

de ska lägga ner men jag förväntar mig att de ska vara med. Just processen... att gruppen 

gör någonting tillsammans... vi-känsla... den är ruskigt viktig.  

 

IP 4 vill få en delaktighet av alla runtomkring laget. 
Ja det är ju... de närmaste runt laget. Det är ju viktigt att få in även de runt omkring i 

styrelsen och sånt mellan varven så att man ser sig själv i den stora bilden och förstår 

processen som sker i laget under en säsong och så. Den här processen är ju allas ansvar... 

det är ju genom att alla får ta del i processen och är... som tar ansvar... det är ju genom det 

som de växer och det är genom det som det blir bra. Det är det som är grejen. 

 

3.2.3 ”Starka” individer 

Föreställningar om att det skulle finnas individer som tar mer plats i ett lag och kan verka 

starkare än andra spelare, och/eller tar mer plats i gruppen, finns hos författaren. Vissa tränare 

kan se dessa som ett hot, andra som något positivt. IP 1 beskriver dessa och hur man hanterar 

dem. 
Ja...(TYSTNAD). Nej men för det mesta är det nog positivt i sig då va, men det viktiga är 

väl liksom att... håller vi oss inom så att säga det koncept då, om vi tittar på vårt sätt att 

spela offensivt och defensivt... hur vi gör med det långa spelet, hur vi gör med de fasta 

situationerna... om vi håller oss inom, alltså hur vi har lagt upp hur det ska vara, då gör det 

inget att vi har starka spelare. Men det är ju klart att... det får ju inte bli så att man driver 

egna grejer i laget för att man är stark utan... det är viktigt att du ser lagets gemensamma 

mål. Så att man se de stora grejerna. Det är ju inte bara individen egentligen, innerst inne 

utan det får ju bli så att det som vi är överens om... öh. Sedan å andra sidan har jag haft 
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många udda och starka spelare genom alla lag under 27 års tid... fruktansvärt starka 

individer och jag har sett det som en resurs till och med. Att ha udda spelare. Allt ifrån att 

vara pratglada till att vara hur tjuriga som helst. Så det är, nja jag tror att det är... det kan 

man vända och utnyttja... eller inte utnyttja men dra nytta av att ha sådana spelare. Det är 

ingenting som man som ledare ska vara rädd för då tror jag inte att man är så mycket ledare. 

Det är ingen fara eller det finns inget hot i att det finns starka spelare för jag har ju tränat 

spelare som har mycket högre utbildning än mig när det gäller idrott och ändå ska jag se till 

att de har ambition och kan åka skridskor. De har ju gått GIH, bandylinjer och allt möjligt... 

och, ah, ligger ju på en oerhörd nivå. Det är inget hot att ha starka spelare. 

 

IP 2 håller med om att det finns starka individer. Han tycker att det finns både positiva och  

negativa starka individer. 
Utgångspunkten är ju att alla ska vara med. Så tänker ju jag. Det är ju lite olika det där. Om 

en del spelare har ett oerhört stort förtroende i gruppen så går det ju att använda det men.... 

jag menar om de har... Sedan kan det ju ha varit någon i gruppen som har tagit det 

utrymmet och gruppen tycker inte om det. Så kan det ju också vara. Där får ju vi som ledare 

ha en ganska bra koll... att det är så. För om man kan... Är de starka spelarna oerhört 

konstruktiva bygger andra, stöttar, tar hand om sin egen utveckling och brinner för det som 

de håller på med, då är det ju klart att man kan använda de som är så starka. Det kan ju vara 

starka individer som kan vara helt förödande också för de tänker bara på sig själva hela 

tiden. Det kan man ana att en del kan vara så. Då är det ju inte bra. Då måste man ju bryta 

det. Det får ju vara vi ledare som ser till att det inte blir så.  

 

IP 3 känner också igen att olika personer i ett lag är olika starka och vill styra olika mycket i 

lagprocessen. Han tycker att man handskas med dem beroende på vad man har för relation till 

varje spelare. 
En del är ju jävligt tidiga att säga saker och ting istället för att tänka efter lite. Inte bara höra 

sin egen röst. Så då gäller det ju att fråga: vad tycker du? Det finns ju spelare som bara 

sitter av tid. Få igång dem. Vad tycker du Kalle? Vad tycker du Oscar? Vad tycker du 

Peter? Hur tycker du? Så att man får dem att förstå att jag kan också säga någonting. Sedan 

finns det ju ställen... i halvlek kanske någon tar mycket tid men då får man försöka tona ner 

dem lite. Lugn nu, lugn nu! Du har tankar och det är bra, men vi måste göra någonting. Det 

är inte bara dina tankar. Sedan beror det lite på vad man har för relation till spelaren. Har 

man spelat med honom eller varit ledare med honom? Det finns ju många och man har 

olika relationer till spelare. Vad man kan säga, det känner man ju också. Nä, tyst!, det kan 

man ju säga till vissa spelare när man vet att de köper det. Jag säger ju inte bara det för att 

säga det utan det är ju för att andra behöver lite de med... få lite utrymme.  
 

 25 



Vidare resonerar IP 3 ledarens roll i sammanhanget: 
Man försöker väl att se till... blir det mycket negativ energi... negativa saker så då försöker 

man ju att tona ner det ganska så mycket. Jag har ju den filosofin att negativ energi det 

bryter ner ganska snabbt. Det behövs inte så mycket för att ge positiv energi men... dehär 

klockrena orden alltså... Det behövs inte så mycket. Men när man känner av att inte vissa 

spelare riktigt klarar av då får ju jag som ledare gå in och bryta.... mycket negativa ord och 

det kan bli skäll... då får jag gå in och bryta. Det är mitt ansvar.  

 

IP 4 har ett sätt för att vissa spelare inte ska få styra för mycket i lagprocessen. Han ser att alla 

ska få vara med och delta. IP 4 tycker att det är viktigt att man som indvid får plats men att 

man även får anpassa sig i ett lag.  
Det ska ju vara så... det är ju jättebra att det finns starka individer som vill vara med. Utan 

det löser man genom att låta alla i gruppen vara med att bidra och det ger möjlighet... då får 

man upp det allra smartaste. Då får ju alla ta del av de allra smartaste idéerna som finns i 

gruppen. Det är liksom och vad vi tycker... Sedan kommer man ju till nästa steg där man 

bestämmer sig för hur man ska göra. Och ett lag är ju inte riktigt bra... för man behöver ju 

få upp det smartaste... vad vi tycker... utifrån det diskuterar man då: Hur ska vi nu 

strategiskt gå vidare? Vad väljer vi? Då gör man ju valet och den anpassningen som alla 

gör till det gemensamma valet gör ju att man stödjer det som man bestämmer sig för och 

det är ju genom det som man blir så slagkraftig... det är ju genom det man vill och det man 

får till... Det är ju valen... det är ju de gemensamma valen som man gör. Det tenderar ju att 

falla sönder för... just det här individuella är viktigare än laget och då. [...] Så det 

individuella är så in i helsike viktigt för att var och en ska vara bra men laget är ju så viktigt 

och alla behöver anpassa sig för laget i olika moment av en match för att få grepp på 

matchen och kunna styra matchen för annars tar motståndaren över och styr... Och då säger 

man att man måste tala ut och det är...betyder ju att man inte har pratat innan så att man har 

en förberedelse och så. Dialogen har varit för dålig och för svag innan för att normalt har 

man ju...har man ett topplag så har man ju regelbundna diskussioner.  

 

3.2.4 ”Tysta” individer 

Tränarna diskuterar kring ”tysta individer”(spelare som inte deltar tillräckligt i diskussioner 

etc.) i laget utefter frågor i intervjun. Tränarna vill att alla ska vara aktiva och arbetar och 

engagerar för att få alla att bidra till lagprocessen. IP 1 förklarar hur han hanterar tysta 

individer 
Det är ju också det här att vi bryter ner till mindre grupper och det händer rätt ofta... istället 

för att ha ett stort lagmöte så vänder vi på det så de får börja med något eget på en tre-fyra 

man och då blir det ju så att man kommer igång och snackar. Men det är ju så att, öh... om 

jag börjar här framme (IP GESTIKULERAR) då och frågar kanske: vad tycker du? Då 
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sitter det någon där nere som får tunghäfta och man kanske inte tycker att man är lika 

viktig, man har inte lika starkt självförtroende, man har inte varit med tillräckligt för att 

kunna snacka liksom. Så bryt ner det i smågrupper och sedan kan man redovisa. 

 

IP 2 beskriver även han att laget brukar få sitta ner och prata i små grupper. Han beskriver 

även sina förväntningar på spelarna i lagprocessen. 
Ibland skriver vi av oss när vi "stoppar upp" en period... Nu är det lite begrepp som vi 

använder oss av bara för man tycker det... Men när vi utvärderar en period eller vad man 

ska kalla det, att vi stoppar efter sju matcher och kollar lite...då kanske vi låter alla skiva lite 

och då skriver alla lite. Då vet man ju inte vem som skrivit vad men då får alla...och sedan 

när vi sätter igång någonting då utgår vi ifrån att alla har tankar och idéer. Så...sedan jobbar 

vi med papper och penna och alla skriver sedan fångar vi upp det. Då säger ju i alla fall de 

som inte säger så mycket att de håller med någon. Så då är de ju med där. Så det är 

fortfarande olika i lagen att några uttrycker sig mer...men min...när jag startar en sådan här 

utvecklingsprocess då utgår jag ifrån att alla har tankar och idéer och att alla vill vara med. 

Då struntar jag i om de är 18 eller 34. Då bara kör jag och tar allas idéer rakt av. Sedan 

kanske de som är 34 säger lite mer sen då men från början... Vi har ju ett arbetssätt där 

liksom alla bidrar. Klockrent liksom bara, poff(LJUDEFFEKT).  Jobbar på samma sätt. 

Sedan när man har gjort det ett tag så behöver det inte vara lika strikt. Då blir det kanske att 

man snackar ihop sig lite tre och tre eller två och två... mer på det sättet.  

 

IP 3 går på samma linje som IP 1 och vill gärna att hans spelare skall jobba i mindre grupper 

men han beskriver även andra metoder.  
Det är ju om man sitter på lagmöte och har några uppgifter som man ska genomföra och att 

man pratar då kan man aktivera dem och låta dem redovisa och få dem aktiverade. Det är 

du som skriver ner kommentarer och du redovisar. 

Ni sitter ofta ner i små grupper? (Intervjuare ställer fråga) 

Ja, ibland gör vi så. Ibland sitter vi ner en och en och skriver...tre punkter kanske. Sedan tar 

någon upp någonting och då frågar jag om någon mer har skrivit det...hur kommer det sig 

att ni har skrivit samma då? Men ibland är så med spelare som inte säger så mycket att man 

försöker ta dem i omklädningsrummet eller...för de har ju massor... Är man en tystlåten 

person och inte vill prata så ska man ju inte tvinga någon men däremot kan man ju ha en 

dialog med den spelaren. Vad tycker du om detta? Vad tycker du? Skulle vi gjort det 

annorlunda? Vad tycker du? Många spelare är ju oerhört kloka...alla är kloka men de 

kanske har lite mer. Då måste ju jag som ledare försöka få fram det. Det kan ju vara ett sätt 

som jag använder mig av...att prata mer med den spelaren och fråga: vad tycker du om 

dethär? Hur skulle du vilja göra? Så att man tar erfarenheter även av de spelarna som inte 

säger så mycket. 
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3.2.5 Sammanfattning 

Samtliga tränare tycker att varje spelare bidrar med olika delar i lagprocessen. 

Meningsskiljaktigheter finns dock angående hur spelarna bör behandlas. IP 4 och IP 2 tycker 

att alla ska behandlas som IP 4 uttrycker det ”med vikten ett”, det vill säga att de är alla 

betydelsefulla. IP 1 tycker att man blir behandlad som man behandlar men ändå tycker han att 

de bör behandlas lika i avseende till friheter under till exempel träning. IP 2 tycker att man 

ska behandla folk utefter vad de behöver.  

 

Ordet ansvar föder olika tankar hos tränarna. Vissa tycker att man ställer krav andra 

förväntningar. Samtliga av tränarna tycker att det är viktigt att alla spelarna är med och är 

delaktiga. Det är en röd tråd genom svaren.  

 

Samtliga av tränarna känner igen att det finns spelare som tar mer plats än andra. IP 1 och IP 

4 tycker att det är OK så länge de håller sig inom vissa ramar och fortsätter att se kollektiver. 

IP 4 och IP 3 resonerar mer kring olika typer. De anser att det finns både negativa och positiva 

individer som verkar starkare än andra. De fokuserar på att "hålla i dem" så att man bibehåller 

en positiv stämmning. 

 

Samtliga tre tränare som har svarat på frågan tycker att en bra teknik för att få igång 

individer som är tystlåtna är att dela in gruppen i mindre grupper.  
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3.3 Konflikter 

3.3.1 Att minimera konflikttillfällen  

IP 1 tycker att "det är viktigt för laget att ha egna regler för olika saker och sådär". 

 

IP 2 vill jobba på så sätt att man sätter ramar tidigt på säsongen så att spelarna vet vad det är 

som de kan förhålla sig till. På detta sätt tror han att ”konfliktrisken” minimeras.  
Det är klart att det kan vara så med vissa spelare i vissa stunder och så... När du frågar att 

förebygga så gäller det ju att börja i april-maj när det är mindre läge konflikter och jobba 

bra då och bestämma ambitionsnivå, bestämma vad vi siktar på, göra klart hur vi ska jobba 

i laget, vilka förväntningar vi har på varandra och... ja, sånt som är grundläggande bitar för 

mindre konflikter. Det är min upplevelse i alla fall. Och sedan så... så tänker jag och sedan 

blir det inte så mycket konflikter. Sedan kan det ju vara... sedan kan ju spelare tycka att de 

ska spela när de inte får spela men det är ju lite. Men det är ju mer mellan oss ledare och 

spelare när vi sitter som ingen annan vet om, kanske. I samtalet håller man som det...liksom 

mellan spelare och ledare...så kan det ju vara olika där. Men det tycker...men så tänker jag. 

Det gäller ju att jobba bra med gruppen under den tid som inte pressen är så hård. När man 

inte ska prestera några resultat. Då ska jag ha grundlagt allt så att...men sedan blir det så 

naturligtvis att i början av en, ska vi kalla det utvecklingsprocess, då kan det ju bli mer 

sådant när man känner att man blir utsatt för tryck...då går det ju inte exakt...man vinner ju 

inte alla matcher. Då är det ju klart att det blir sådär men...då är det ju alltid så att vi tittar på 

vad det är som vi vill först...då får vi ofta ett lite längre ben eller vad man ska kalla det, och 

blir lite klokare när vi vet vad det är som vi är ute efter. Skapa en förståelse för varandra.  

 

IP 2 beskriver vidare att han inte tycker att konflikter förekommer så frekvent.  
Så att jag tycker inte att det har varit så jätte många konflikter i alla lagen som jag har varit 

i utan vi har haft ett ganska bra snack i alla fall. Sedan är det ju...jag vet inte. Jag tror inte 

att man ska vara så rädd för det heller. Jag tycker att det är ganska hälsosamt att folk tycker 

olika saker...jag ser det som ett steg framåt oftast. Men utan någon friktion så blir det 

liksom ingenting. Så tänker jag. Sen gäller det ju som ledare att se till att det leder framåt 

och att man använder de som har lite olika tankar och tycker saker och ting. Sätter vi oss 

ner och löser saker och ting så blir det oftast bättre. Så det är möjligheter oftast i 

utvecklingen där både för laget och den personen eller de personerna. Tycker det är 

intressant faktiskt. 

 

IP 3 tycker att man bör få bryta mönster som spelare, dock inom vissa ramar. Han ser det som 

sin uppgift att förebygga konflikter genom att bygga upp en sådan känsla så att man kan bryta 

mönster på ett bra sätt. 
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Men då måste jag som ledare förebygga saker och ting genom att bygga upp en sådan 

känsla i truppen att det ska finnas utrymme att bryta mönster men det ska ju inte vara så att 

jag bryter mönster och övriga laget får problem. En enkel sak. När vi jobbar i defensiven 

måste ju alla göra det. Man kan ju inte bara åka omkring och laja och tro att man ska göra 

mål. Då kanske man kommer in i omklädningsrummet. Jag tycker inte att vi jobbar för 

dåligt i defensiven. Jaha, vad beror det på? Jo, jag tycker att Yngve åker för lite skridskor. 

Då måste man ju ta det med den spelaren. För de kanske har samma uppfattning som jag 

har... men då måste man ju prata till... Löser man inte konflikten utan man låter den vara så 

kommer den att ligga kvar och ältas... Tala med den spelaren...  

 

IP 4 beskriver vad han tycker att en konflikt är och hur han vill arbeta för att minimera 

konflikterna som kan uppstå under lagprocessen. IP 4 vill att demokratin skall få styra.   
Konflikten är ju en viljeyttring för någonting som har som har gått snett i den individuella 

bilden i förhållande till uppnådda resultat. Man har haft förväntningar och så blir det fel och 

när man inte kan "fejsa" dem och konstruktivt ta in det så är det ju en risk att man blir en 

spricka mellan individer och så vidare...då mellan spelare eller spelare och ledare. Det 

som...man kan förebygga det som ledare genom att bestämma vad det är man vill och man 

diskuterar hur man ska göra i olika situationer och såhär. Konflikten står ju i det yttersta för 

att det finns fler tankar och idéer i laget än det som man väljer att gå in på planen med så 

det finns alternativa spelsätt eller laguppställningar eller ”whatever”. Men tillslut kommer 

man fram till någonting i den demokratiska processen där alla få säga sitt bästa och så. 

Sedan bestämmer man sig. Så om man jobbar på det sättet så minimerar man ju många 

konflikter.  

 

Slutligen beskriver IP 4 hur han ser på elitidrottsmän och deras förväntningar. 
Alla idrottsmän på elitnivå har alltså till och med högre förväntningar än det som de når upp 

till. Vi måste ha jävligt höga förväntningar för att komma. Någon hoppas att man ska vinna 

alla matcherna i utgångsläget och realiteten är att man vinner, även ett bra lag, kanske 

många matcher. Men alla matcher vinner man ju inte. Sen under en säsong så går man 

igenom vad man kallar för några ”formsvackor” och så vidare när spelarna är lite långt ifrån 

varandra och lite trötta men sedan kommer man ihop igen och får upp det där. I slutändan är 

det ju så att enigheten ger resultat... över långt. 
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3.3.2 Olika konflikter och tränarnas hantering av dessa 

IP 1 har en teknik för att få flera spelare att känna en känsla av deltagande även om de inte 

riktigt tar en plats i laget.  
[...] vi värmer ju alltid med två extra på is inför match. Det är ju i alla fall ett pass på 20 

extra minuter och de är med och värmer våra målvakter. Vi spelar tvärsöver med en man 

mer i varje lag än vad alla andra lag gör. Ah... man är med där då och så vet man att... ok, 

ingenting hände och den och den var frisk (BANDET OTYDLIGT). Så vi åker ofta med 

två spelare extra. Men det är ju oerhört viktigt att... man måste ju känna omsorg för just de 

här spelarna. Det är ju oerhört jobbigt för dem att hela tiden vara i den situationen... 

 

IP 2 tycker att konflikter oftast uppstår när man har bestämt någonting och en spelare inte 

följer det. Vidare menar han att detta kan hända medvetet och omedvetet och att man får sätta 

sig ner när en konfliktsituation uppkommer och diskutera igenom saken. IP 3 konfirmerar 

detta. En vanlig konflikt, menar IP 3, blir när man bryter saker som man har bestämt eller när 

saker som man har bestämt är otydliga. Detta kan exempelvis inträffa när någon ny kommer 

till laget.  
[...] Det kan ju vara så att vi har varit otydliga mot den personen och inte sagt  vad vi har 

pratat om så att inte han får till det. Men det behövs ju också en del samtal så att den får 

reda på att ..detta gäller i detta laget. För har vi jobbat  ihop i två år så får ju de som 

kommer in rätta sig lite efter det. Det kan ju bli lite...vi börjar om varje år i och för sig men 

vissa saker hänger ju med sedan året innan eftersom vi har nästan samma lag. Sen är det ju 

olika hur man uppfattar...har man varit med i två år i ett lag eller kommer in som ny så 

kommer man ju uppfatta saker på lite olika sätt. (BYTER SIDA PÅ BANDET) Då får man 

ju gå tillbaka till det som man har besämt och fånga upp dem där och så brukar det lösa sig. 

 

IP 4 beskriver att det kan uppstå konflikter mellan spelare och tränare, han förklarar varför 

han tror detta: 
I varje allsvenskat lag finns det säkert en tre spelare som tror att de skulle kunna vara bättre 

tränare än den tränare som vi har...eller jag förstår ju mer hur det egentligen skulle vara. 

Sen visar det sig att det är nästan inte någon av dem...totalt sett, som kommer bli tränare 

sedan. Så den övertron har man ju som spelare...när man är där. Jag har ju varit både tränare 

och spelare så jag kan ju de här han gör men sedan när man kommer det så kräver det ju lite 

mer än vad jag insåg när jag gjorde mina bedömningar. Det där utsätts tränarna för så 

många blir ju lite uppkäkade av sina spelare för att de har höga ambitioner som inte de 

lyckas komma upp till...så det är en annan konflikt.  
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IP 3 talar om att han har haft konflikter med sina spelare vid bland annat laguttagningar. Han 

tycker att man får sätta sig ner och prata med varandra när detta inträffar. Han ser även 

konstruktiva följder av konflikterna. 
[...] Det har ju hänt och då får vi ju sätta oss ner och prata. Varje gång har det ju blivit 

konstruktivt och lett till kanske lite bättre spel. Jag tänker ju inte...jag tar ju inte ut...alltså, 

jag tar ju inte ut en spelare för att bestraffa. Snarare tvärtom. Jag tar ju bort någon spelare 

som är bra så att han får vila med en bra känsla. Det tror jag har varit någonting konstigt 

men så tänkter ju vi. Man vill ju att de som inte är så bra...som inte lyckas så bra just då ska 

få nya chanser. Är han bra, då kan ju han vila om man är för många i alla fall. Så tänker jag 

för att liksom stärka. Då har det ju varit de som har tyckt att (BANDET OTYDLIGT)... men 

då leder ju det framåt med en diskussion som jag får ta ansvar för. Men då backar vi också 

alltid tillbaka till det som vi vill. Vad vill du? Hmm. Ja, men vi vill ju samma sak.  

 

IP 4 ser det som naturligt att det finns meningsskiljaktigheter mellan folk inom elitidrott. Han 

beskriver sin bild över hur det kan se ut under en säsong. 
Det är och finns otroligt mycket kul och spännande som man kan jobba med när det gäller 

hur spelare rör sig i förhållande till varandra, längd på passningar...hur man agerar och 

jobbar på sen. Det är alltså det här som man ska snacka om. Att hålla på med om det är lite 

jävla tjafs är ingenting att snacka om. För... under en säsong ska det vara så att spelarna... 

ibland ska de spela tvåmål på längden och ibland på tvären. Ibland med stora burar...ibland 

ska målen stå nära och ibland ska de stå långt ifrån och så. Det här är symptom på att 

spelarna gör för mycket enformiga saker och de tränar varje dag och hinner inte göra så 

mycket mer saker så att det blir lite enformigt...som alla andra jobb. Då vill man ha 

förnyelse men förnyelsen uttrycker sig i att man vill ha någon liten ändring på träning, lite 

mer energibefriande eller någonting. Så...man...att man ändrar sig...saker och ting. Det ger 

ju energi. Ju mer spelarna är uppkopplade till olika nya övningar som man jobbar på som 

ska leda till att man blir starkare i matcher framåt skapar ju en meningsfullhet 

och...uppbyggnad, långsiktighet, identifikation och samhörighet när man spel... bygger upp 

anfallen tillsammans och såhär. Som är de komponenterna för att få en riktig styrka i det 

inre i laget. Det där med konflikter...elitidrott ska innehålla konflikter. Det finns så mycket 

vilja, will power, så att det är liksom...det är att hantera det. Styra upp det och lyssna på 

alla. Lyssnar man till alla så har man...alla har sagt sitt och man har bestämt tillsammans. 

Det som är konflikt utöver det är intrapersonella grejer...och de liksom... löser sig själva.  

Har man gjort det här med laget så blir laget så starkt att om någon enskild kör en egen 

agenda...då blir de utfrysta i laget alltså. Om man säger...  
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IP 4 beskriver att konflikter kan uppstå när laget inte klarar av att hålla sina 

målsättningar. 
Sedan är det så att trycket på laget och ambitionen är så stor att man sätter sig nästan...alla 

lag sätter sig i den situationen att under en säsong kommer det att uppstå...saker som gör att 

det blir lite konflikter eller lite småtjafs. Det är så svårt att gå igenom för att det är högsta 

nivå och de flesta lag kämpar efter att vinna och då orkar inte de med... och när inte de 

orkar med att hålla målsättningar och hålla konstruktiva diskussioner för energin blir för låg 

i laget och utbildningen, medvetenheten är för dålig och blir trötta. Då kommer ju 

konflikterna och motsättningarna såhär... Så det är ju konflikter som uppstår genom att det 

är tungt och jobbigt så. Sen... det finns ju konflikter när det är fel personer i fel roller och 

man lägger massa negativ energi inom laget och på varandra istället för att omvandla alla 

hjärnorna för att samla kraft och försöka bygga broar till varandra till maximal 

förståelse...för att det ger ju ett bättre resultat till omgivningen. Men... det är alltså... 

elitidrott på högsta nivå..då måste man vara otroligt klar över att vi kommer under följande 

säsong att utsätta oss för en massa...som vi inte tycker är jättekul. Vi kommer förlora och 

jag kommer inte att lyckas som jag vill varje gång och jag kommer ibland att inte får göra 

det jag vill. Ett antal (BANDET OTYDLIGT). Det kommer hända en massa saker därför att 

den maximala bilden vi vill få till inte blir så hög som man vill få till.  

 

IP 4 fortsätter beskriva och tydliggör sina åsikter om kollektivet, tränarens roll och 

vikten av att ha en ”vi-känsla”.   
[...] om jag som tränare inte har byggt upp det här gemensamma med spelarna, så att det 

vi:et som är det viktigaste, vilka vi vill vara och hur vi ska göra. Om inte jag har byggt upp 

vi:et utan...eller genom att jag bygger vi:et skapar jag ett grupptryck för jag har byggt det 

tillsammans med spelarna. Då ser det till...då är det inte bara jag som står för ritningarna 

utan att det är vår gemensamma riktning och det blir så starkt att...då sker inte dehär att 

olika spelare behöver stå för olika saker utan de följer med in här...och det starka VI:bygget 

hjälper dem att öppna mer. Det bygger en större trygghet i laget som gör att de öppnar upp 

sig och såhär. Sedan ska de kunna tycka, vara fria, tycka och tänka om va de vill ändå 

men...vad som händer då...blir mer intresserade över ett starkt lag framåt, hur vi ska 

utvecklas. Då hjälper de ju varandra och när de har kommit upp på en viss nivå så börjar de 

se varandras styrka. När spelare ser och reflekterar varandras styrka...det är då blir det 

vinnande laget och ger man näring till varandra. Då förstår vi, hur bättre utveckla? och vad 

ta tillvara? Då blir man ju också mer intresserade utav lag runtikring. Då börjar vi sno åt oss 

en massa input utifrån då...så att...därför så kommer vi bli ännu bättre genom det. Därför att 

vår roll som lag är att komma ihop för att bjuda den bästa bandyn, i det här fallet, som 

finns... och vi har chansen att bli dem som får chansen att bidra med detta genom att vi 

bestämmer oss för vad vi vill göra och hur vi stöttar och hjälper varandra till utveckling och 

hur vi snor åt oss den vassaste kunskapen därute. 
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IP 4  återger en annan konfliktsituation. Han har såsom åsikt att det kan bli konflikter när 

spelare som har varit tongivande under flertalet år börjar att bli för gamla och de yngre blir 

bättre. Han ser även en alternativ lösning. 
Ja, exemplevis äldre spelare som har svårt att hänga med som har haft en stor roll i 

laget...plats i pressen...ordet vägt tungt...plötsligt växer de yngre spelarna till och plötsligt 

tvingas de ställas utanför laget då. Det blir ju en otrolig rollkonflikt för dem och...det är 

jättetufft att jobba med det där och hantera det på ett bra sätt. Så..man försöker att 

förebygga det inför säsong genom att se till att de bättre spelarna kanske får en bra tillgång 

kanske i ett annat lag då på en lite lägre nivå så att de kan fortsätta att ha sin ledarroll. Och 

så ser man till att det finns utvecklingutrymme för de yngre att växa in i rollerna och så...så 

jobbar man på det sättet så att man ska få en mer positiv energi och..förväntningarna är inte 

så stora och utvecklingsviljan är större hos de yngre och de är mer lättformade när laget ska 

ta ett nytt steg och så. Men dehär äldre är ju alltid en situation och problem uppstår på ett 

eller annat sätt. [...] Det är svårare med dehär äldre som är påväg ur. Det är väldigt svårt 

alltså att säga: ta ett kliv tillbaka och kör lite som avbytare för du ska bli ledare sen nästa år 

och genom detta bygger du upp förtroendet för andra och du kommer in och bidrar. Då är 

du fri och de tycker att du är en positiv kraft. Då skapar du förutsättningar för ditt nästa steg 

i karriären och så. Det är väldigt svårt att förstå det, det är väldigt få spelare som förstår 

det... 

 

IP 4 tycker att det är viktigt att tänka på vissa saker när han hanterar en konflikt. Han berättar 

om hur han argumenterar i konfliktsituationen och fortsätter att ge alternativa lösningar till 

konflikter. 
[...] jag måste ju klargöra vad laget har bestämt. Har jag med mig laget och vi vet 

vad vi vill göra och, jag har min del i det men jag kan inte bestämma allt utan tar 

hjälp av laget, är ju att hjälpa spelaren att förstå situationen. Jag behöver ju sätta mig 

ner och ta upp det, såhär ser det ut och såhär ser laget på saken. Detta är bestämt och 

så. Ytterst är det ju jag som fattar det avgörande beslutet och då gör jag det av den 

och den anledningen. Det är väldigt viktigt att man har information varför vänster 

hjärnhalva, och bra information konkret. Det är på grund av A, B och C. Och så kan 

man visa utvecklingvägen vidare. Om du jobbar på den och den biten kommer du gå 

igång när du har fått tillbaka energin... Ibland är det ut och in och det går lite såhär. 

Att jag hjälper spelarna att förstå den här stituationen.  
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3.3.3 Sammanfattning 

IP 4 menar att under en säsong blir det alltid lite “småtjafs och konflikter” när förväntningar 

etc. ej infrias. Samtliga tränare tycker att man bör sätta regler och ramar för att minimera 

konflikttillfällen. IP 3 tycker att man skall få bryta mönster till en viss del men att man 

fortfarande måste hålla sig inom vissa ramar. IP 2 tycker att man ska sätta upp regler och 

ramar när pressen inte är så stor på laget, det vill säga under försäsongen. 

 

IP 1 menar att känslan av delaktig är en viktig del för att det inte skall uppstå konflikter. IP 2 

och IP 3 tycker att konflikter uppstår när man bryter någonting som man har bestämt. IP 3 

tycker att konflikter oftast uppstår när man inte blir uttagen till match. IP 4 bekräftar IP 3 och 

menar att det kan uppstå en stor rollkonflikt om en äldre spelare ställs utanför laget till förmån 

av en yngre.  

 

Samtliga tränare i studien tycker att det är viktigt att sätta sig ner och diskutera när en konflikt 

eller “slitning” uppstår. IP 4 tycker exempelvis att det är viktigt att ge alternativa lösningar på 

situationen.  
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4 Sammanfattande diskussion 
Syftet med undersökningen var att studera hur elitbandytränare arbetar med att utveckla 

individer genom målsättning, roller och konflikthantering i sina respektive lagprocesser. När 

intervjuerna endast är ca: 60 minuter gör inte studien anspråk på att fullständigt beskriva hur 

tränarna arbetar med individutveckling, men uppsatsen kan rikta fokus och redovisa vissa 

blickpunkter genom tränarnas beskrivningar. Berättelsen blir dock baserad endast på hur 

tränarna upplever de olika situationerna. Det blir inte lika enkelt att strukturera upp denna del 

likt resultatdelen, då frågeställningarna och respondenternas utsagor suddar ut gränserna 

mellan frågorna. 

 

Coaching är något som författaren kan höra talas om frekvent både inom idrotten och övriga 

grupper/organisationer. Coaching är en metod för att skapa beteendeförändringar genom att 

sätta upp mål, arbeta systematiskt mot målet och lära av sina erfarenheter genom 

uppföljning.66 Tre av tränarna tycks arbeta som coacher genom att de sätter upp mål, som de 

följer upp, med sina respektive lagmedlemmar, dock med lite olika utgångspunkter.  
 

Huruvida man skall tillämpa individuell målformulering har en självklar positiv sanning hos 

många idrottare och tränare. Forskningen ger dock inte samma entydiga budskap. Locke och 

Latham föreslår att man hellre skall tillämpa målsättning på lag snarare än individer i idrotter 

såsom basket, fotboll, ishockey och landhockey – idrotter som har ett större behov av 

samarbete och koordination mellan lagmedlemmar.67 Om man ser till gruppkonstellationerna 

i dessa idrotter borde bandy kunna inkluderas till denna skara. Carron och Hausenblas menar 

dock, i boken Group Dynamics in Sport, 2nd ed, att det är bra att formulera individuella mål 

om de är komplatibla med lagets mål.68 Denna slutsats har de dragit efter en genomgång av 

ett stort antal relevanta vetenskapliga artiklar.  IP 2 och IP 4 beskriver att laget är en 

utgångspunkt för individen och vad denne ska jobba med. IP 1 verkar inte ha samma koppling 

mellan laget och individen och diskuterar endast individen och dennes utveckling. IP 2 och IP 

4 verkar alltså ha en starkare vetenskaplig förankring i sin utgångspunkt för målformulering 

när de kopplar individens- mot lagets mål.  

 

                                                 
66 Hilmarsson, s. 211.; se vidare Hall, Otaza & Hollenbeck, s. 39-53. 
67 Locke & Latham, (1984), s. 147. 
68 Carron & Hausenblas, s. 271. 
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Människor kan ha svårt att se att mål över lång sikt är verkliga, de ses ofta som abstrakta 

eftersom de ligger långt fram i tiden och tappar därför sin motiverande effekt. Därför blir det 

viktigt att formulera mål på kortare sikt som stödjer till att upprätthålla fokus på längre sikt.69 

IP 4 arrangerade fyra större ”snack” varje år för att ge energi åt lagprocessen. IP 4 arbetade 

även med vad han kallar för ”den dagliga coachingen”, det vill säga att han försökte prata 

med sina spelare dagligen. IP 3 arbetar också med daglig coaching och försöker att stärka sina 

spelare. IP 2 försöker att arbeta med sina spelare så mycket han hinner, men det beror på olika 

faktorer och har varierat mellan olika säsonger. Det är min personliga erfarenhet att tränare 

ofta brister när det kommer till uppföljning. Tränare sätter gärna upp mål men kan ha svårt att 

hjälpa till med uppföljning. En möjlig förklaring skulle kunna vara tidsaspekten, dvs att man 

inte har tillräckligt med tid och många andra delar att jobba med när man är mitt uppe i ett 

krävande spelschema etc. IP 2 beskriver detta i en intervju och säger att: ”[---] I år har jag 

inte gjort lika mycket som tidigare år. Det är ju fjärde året i [NUVARANDE KLUBB] nu. Det 

har väl varit fler sådana tillfällen i början än vad det har varit nu. Jag har inte hunnit med 

och fixat det tidsmässigt nu”. Detta skulle kunna påverkas till stor del av att IP 2 har, som 

många andra bandytränare, ett jobb vid sidan av idrotten.  

 

Intervjumaterialet visar att de tre tränarna som arbetar med målformulering utvärderar dessa. 

Feedback kan visa att gamla mål och strategier inte håller och därmed ger feedback upphov 

till omprövningar mot nya, effektivare mål.70 Människor behöver få och summera feedback 

som beskriver utveckling i relation till deras mål. I fall människor inte vet hur de ligger till i 

förhållande till deras mål vet de inte hur de skall rikta sin ansträngning eller hur de ska 

förändra sina strategier för att lyckas och nå upp till förväntningarna för att nå målet.71 

Tränarna har lite olika strategier när det gäller utvärdering av mål. IP 1 och IP 2 utvärderar 

med sina individer i grupp. Återigen växer tidsaspekten fram. Hilmarsson menar att i den 

coachande dialogen hjälper tränaren till med att frigöra spelarens resurser genom att skapa en 

självmedvetenhet, val och ansvar hos den som blir coachad. Genom självmedvetenhet 

upptäcker den som blir coachad sin situation/möjlighet/problem och gör ett aktivt val utifrån 

sitt behov eller mål, och handlar för att nå målet.72 Detta konfirmeras av IP 4. Han menar han 

försökte göra sina spelares målbild så stark att de själva kunde utvärdera under tiden utan hans 

hjälp men det fanns ändå möten mellan honom och spelarna. Detta jag som en intressant 
                                                 
69 Locke & Latham, (1985), s. 217. 
70 Railo, s. 153.  
71 Locke & Latham, (2002), s. 707. 
72 Hilmarsson. s. 211. 
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aspekt då jag tror är att det inte endast är tränarens uppgift att utveckla indviden utan att detta 

sker i ett samspel. Genom att göra spelaren mer självgående, genom en ökad självinsikt, borde 

tränaren kunna vinna tid för att kunna arbeta med andra faktorer som påverkar lagprocessen. 

Feedback från bland annat oss själva är en avgörande förutsättning för inlärning och 

förrättning av prestation, beskriver Whitmore.73      

 

De flesta tränare skulle hålla med om att det finns två faktorer som är väldigt viktiga för att 

man som aktiv ska lyckas inom idrotten, skicklighet och motivation. Locke och Latham 

menar att mål främst har en motiverande effekt.74 Tränarna upplever att det finns positiva 

effekter till målformulering och ser klara syften i arbetet med målformulering men dessa kan 

skilja litegrand. IP 4 beskriver att mål ger motivation men även att de visar de “viktigaste 

bitar” som man har att arbeta med. IP 1 beskriver att målformuleringen är att “man vet att 

man gör rätt grejer”. IP 2 beskriver att det gav honom mycket när han själv var aktiv och att 

det är på grund av det som han praktiserar detta. Han beskriver att effekten blir att varje 

spelare blir mer: “framåtorienterad och utvecklingsorienterad”.  

 

Tränare måste, som tidigare beskrivits, ge sina spelare roller och förklara vad de innebär samt 

att ge spelarna möjligheter att bidra till laget.75 Det går att tydliggöra roller genom att sätta 

specifika mål som ger riktning och fokus. Om tränaren tydliggör förväntningar på individerna 

och beskriver hur deras roll bidrar till lagets koncept förstår inte bara spelaren sin roll utan 

även de andra spelarnas roller.76 Att det skulle finnas en stark koppling mellan mål och roll 

berättar IP 4 om. Han beskriver att alla spelare jobbar mot olika positioner i laget detta för att 

”målbilden skulle bli starkare och för att de skulle få till en snabbare utveckling”. Att ha 

tydligare roller verkar ha positiva effekter för de flesta, om inte alla, idrottare och lag.77 

 

De som varit i laget under en längre tid en större känsla av att deras roller är tydligare än de 

som gör sin första säsong i laget. Detta gäller i början av säsongen men inte i slutet. Detta 

beror antagligen på att äldre spelare, eller spelare som har varit i laget under en längre tid, kan 

hantera dessa situationer effektivare än de yngre/nya spelarna.78 Alla tränarna har olika 

synpunkter på hur det är att arbeta med sina spelare beroende på vad de har för ålder. IP 2 
                                                 
73 Whitmore, s. 113.   
74  Locke & Latham, (1985), s. 217. 
75  Weinberg & Gould, s. 193. 
76  Ibid., s. 160. 
77  Bray m fl., s. 315. 
78  Eys m fl. (2003) s. 534. 
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menar att det förligger en skillnad när man pratar om framtidplaner med någon som är 35 år 

eller någon som är yngre. Annars tycker han att det inte är någon egentlig skillnad mer än på 

hur man diskuterar. IP 4 tycker sig se att skillnad på inställning till målsättning. Han beskriver 

att det finns skillnader mellan hur man resonerar angående sin utveckling beroende av 

erfarenhet. 

 
”...de yngre tror att de inte behöver lyssna... de kan redan så mycket så de behöver inte 

lyssna. [...] De äldre vill ju hålla fast vid framgångskoncept som de har haft tidigare så att 

de har ju vissa halvt medvetna beteendemönster som har fungerat och...det tar ett tag att... 

göra dem medvetna om det, och vad det är som har fungerat och se vad de skulle kunna 

lägga till på kort och lång sikt.  
 

 

Genom att formella och informella roller utvecklas så utvecklas även gruppen ytterligare. 

Informella roller utvecklas genom interaktion mellan gruppmedlemmar. En informell roll kan 

vara att uppmuntra andra att diskutera eller att passivt följa andras idéer.79  En informell roll 

beskrivs i uppsatsen som ”tysta individer”, vilket betyder att denne tar lite plats i gruppen 

och/eller sällan yttrar sig. Om man beter sig på detta vis, genom att nästan aldrig prata, 

behöver denne gruppmedlem öka sin kommunikation.80 Tränarna känner igen beteendet och 

vill att alla ska vara aktiva och jobbar på olika sätt för hur de ska kunna få alla bidra till 

lagprocessen.  IP 1, IP 2 och IP3 försöker att bryta ner gruppen i mindre smågrupper för att ge 

alla möjligheten att komma till tals. IP 2 menar att ”...när jag startar en sådan här 

utvecklingsprocess då utgår jag ifrån att alla har tankar och idéer och att alla vill vara med. 

Då struntar jag i om de är 18 eller 34”. IP 4 menar att man i topplag har regelbundna 

diskussioner och att man bör låta alla komma till tals och bidra. Effekten av detta menar IP 4 

blir att man får fram det smartaste av gruppen – det blir även det som gruppen tycker. Han 

beskriver att genom denna metodik vid gemensamma val kan man även styra individer som 

vill delta mer eller mindre i diskussioner och samtidigt bygga laget slagkraftigt.  

 

I uppsatsen har en informell roll som betecknas ”starkare individer” etablerats. Denna är 

tänkt som en motpol till tysta individer men en starkare individ kan även ”vara stark” genom 

att ta mycket plats i gruppen på andra sätt exempelvis genom att ha en stark vilja. IP 1 tycker 

att dessa individer är bra bara de håller sig till lagets koncept. Han beskriver med egna ord att 
                                                 
79 Keyton, s. 61.  
80 Ibid. s. 26-27. 
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det är viktigt att: ”det får ju inte bli så att man driver egna grejer i laget för att man är stark 

utan... det är viktigt att du ser lagets gemensamma mål”. Han har genom åren sett dessa som 

en resurs. IP 2 håller med IP 1 och beskriver att om de starka spelarna är: “oerhört 

konstruktiva, bygger andra, stöttar, tar hand om sin egen utveckling och brinner för det som 

de håller på med, då är det ju klart att man kan använda de som är så starka”. IP 4 ser att 

alla ska få vara med och delta. IP 4 tycker dock att det är viktigt att man som indvid får plats 

men att man även får anpassa sig i ett lag. Keyton anser att om en gruppmedlem pratar för 

mycket i gruppen minskar trovärdigheten och dennes influenser går från positiva till 

negativa.81 

 

Det individuella bidraget i lagprocessen skiljer sig mellan spelare. Meningsskiljaktigheter 

finns angående hur spelarna bör behandlas. IP 3 har såsom åsikt att hans spelare förtjänar 

samma sociala status och säger att bara för att man har olika roller ska man ju inte känna sig 

mindre värd som människa. IP 4 uttrycker att alla bör behandlas ”med vikten ett”, det vill 

säga att alla är lika betydelsefulla. IP 1 tycker att man blir behandlad som man behandlar men 

ändå tycker han att spelare bör behandlas lika i avseende att exempelvis ta sig friheter under 

träning genom att inte genomföra träningen med maximal ansträngning. Oberoende av 

inställning märks det tydligt att tränarna känner starkt för sina spelare, och de vill att samtliga 

individer i laget kunde känna sig viktiga samt en hög grad av trivsel. En tydligare roll ger en 

större trivsel och belåtenhet.82 Som tränare kan man utveckla sitt lag genom att tydliggöra och 

få spelarna att acceptera sina roller.83 Oavsett vilken inställning man har till individutveckling 

är etablering av formella roller för varje spelare ett viktig inslag i utvecklingen på individnivå. 

Weinberg och Gould menar att om tränare dessutom hjälper sina spelare att minimera 

skillnaden i status gällande olika roller och belysa att lagets framgång beror på det 

individuella bidraget så ses ett visst ansvar som ett viktigt bidrag till lagets framgång, och  

spelare blir mer villiga att acceptera och genomföra det som förväntas i deras roller.84   

 

Om ett lag enbart skulle sätta upp mål, planera, träna och utvärdera tillsammans skulle 

framstegen ske väldigt snabbt. Men när man sätter samman folk i grupper upplever man ofta 

att det händer saker som stör processen. Slitningarna kan ta sig många uttryck , t ex. smågräl, 

kommunikationsbrist, sabotage eller liknande. Orsaken till konflikter kan även vara att 
                                                 
81 Keyton, ff. 26-27. 
82 Eys m fl., (2003), s. 399. 
83 Weinberg & Gould, s. 161. 
84 Ibid. 
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känslor och behov/intressen inte tillfredställs.85 IP 4 beskriver en intressant åsikt gällande vad 

han tycker att en konflikt är. Han menar att:  

 
Konflikten är ju en viljeyttring för någonting som har som har gått snett i den individuella 

bilden i förhållande till uppnådda resultat. Man har haft förväntningar och så blir det fel och 

när man inte kan "fejsa" dem och konstruktivt ta in det så är det ju en risk att man blir en 

spricka mellan individer och så vidare...då mellan spelare eller spelare och ledare.  

 

Bilden som IP 4 målar upp styrker återigen diskussionen kring vikten av adekvat 

målformulering.  

 

Speciellt tydliga blir rollkonflikter i tider av förändring, när nya roller håller på att ta form, 

när nya och gamla rollideal kolliderar.86 IP 4 menar att det finns konflikter när fel personer är 

i fel roller och konsekvensen blir att:  ”man lägger massa negativ energi inom laget och på 

varandra istället för att omvandla alla hjärnorna för att samla kraft och försöka bygga broar 

till varandra till maximal förståelse... för att det ger ju ett bättre resultat till omgivningen. 

[...] elitidrott på högsta nivå... då måste man vara otroligt klar över att vi kommer under 

följande säsong att utsätta oss för en massa... som vi inte tycker är jättekul”.  Han beskriver 

vidare att man inte lyckas som man vill varje gång och att ibland får man inte göra det man 

vill. IP 4  har fortsätter att berätta att det kan bli konflikter när spelare som har varit 

tongivande under flertalet år börjar att bli för gamla och de yngre blir bättre. Han beskriver 

själv att det blir en: “otrolig rollkonflikt för dem och... det är jättetufft att jobba med det där 

och hantera det på ett bra sätt”. Han menar att man kan förebygga dessa situationer tidigt på 

säsongen genom att spelarna kanske får tillgång till ett annat lag.  IP 4 beskriver att det är 

svårt att be en spelare att “ta ett kliv tillbaka” och vara avbytare. Det är väldigt få spelare som 

förstår, avslutar han.  

 

Att vara tränare eller ledare är inget enkelt yrke, även om konflikter kan vara  konstruktiva 

som Stensaasen och Sletta87 beskriver är det viktigt för en tränare att kunna planera för 

framtiden och jobba för att förebygga och minimera vissa konflikttillfällen som kan vara 

destruktiva. Som tidigare beskrivits är en konflikt är onyttig om den får de inblandade att 

                                                 
85 red. Stelter, ff. 76.   
86 Lennéer-Axelsson & Thylefors, s. 73.  
87 Stensaasen & Sletta, s. 46. 
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tänka mindre klart och fatta mindre sunda beslut.88 En negativ konflikt kan skulle kunna 

existera mellan spelare och tränare. IP 4 menar att det i varje allsvenskt lag finns tre spelare 

som tror att de skulle kunna vara bättre tränare än den som är tränare, eller åtminstone tror sig 

förstå hur det skall vara. Han beskriver att det krävs mer än vad dessa individer tror när de gör 

sina bedömningar. Att detta uppstår sätter ytterligare press på tränaren och bekräftar 

ytterligare ovanstående diskussion.   

 

Gruppens normer är ytterligare en del i gruppens struktur. Det är gruppens konsensus över 

vad som är acceptabelt. Eftersom normer speglar de existerande värderingarna i gruppen 

kommer medlemmarna att utvärdera andra medlemmar för att se som deras beteenden är 

acceptabla eller ej.89 IP 2 tycker att konflikter oftast uppstår när man har bestämt någonting 

och en spelare inte följer det. Vidare menar han att detta kan hända medvetet och omedvetet 

och att man får sätta sig ner när en konfliktsituation uppkommer och diskutera igenom saken. 

IP 3 håller med IP 2 och menar att den vanligaste konflikten, enligt honom, blir när man 

bryter saker som man har bestämt eller när saker som man har bestämt är otydliga. 

 

IP 3 talar om att han har haft konflikter med sina spelare. Han tycker att man får sätta sig ner 

och prata med varandra när detta inträffar. I intervjun beskriver han att det några gånger 

”...lett till kanske lite bättre spel”. Tränarna ger bevisligen intrycket av en tvetydig 

inställning. Förebygga vissa konflikter genom att skapa ramar medans andra konflikter som 

uppstår är bra. IP 2 beskriver exempelvis att man inte skall vara rädd för konflikter. Han 

menar att han tycker att det är hälsosamt när människor tycker olika och ser ofta det som ett 

steg framåt. IP 3 beskriver vidare att konflikter inte försvinner, löser man inte den utan man 

låter den vara så kommer den att: ”ligga kvar och ältas”. Samtliga tränare i studien tycker att 

det är viktigt att sätta sig ner och diskutera när en konflikt uppstår. IP1 understryker att 

korrekt information är viktigt, likaså IP 4. IP 4 menar att man då måste sätta sig med spelaren 

och berätta vad som är bestämt, hur laget ser på situationen och beskriva hur man skall gå 

vidare. Tränaren har yttersta ansvaret. 

 

                                                 
88  Zander, s. 199. 
89  Carron & Hausenblas, s. 174. 
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4.1 Egna reflektioner 
Om jag tar mig tid att för några rader sammanfatta mina tankar kring tränarna så är de väldigt 

positiva. De har olika bakgrund och utbildning men står egentligen för samma saker när 

flertalet frågor diskuteras. Även om inte samtliga tränare arbetar på samma sätt ser man i 

intervjuerna att det är viktigt för tränarna att deras spelare mår bra och utvecklas. Förmodligen 

kommer Du som läser denna uppsats att kunna ta med dig någonting från läsningen, det är 

min förhoppning. Men jag tror även att detta arbete har gynnat tränarna som deltagit i studien 

då de har fått stanna upp för att förklara vad de står för och hur de vill arbeta. Kanske har 

mina frågor hjälpt dem att väcka någon personlig fråga?  

 

Vidare tror jag att denna uppsats är viktigt ur den synpunkten att den förhoppningsvis kan få 

tränare i bandysverige att bli mer intresserade av gruppdynamik etc. och därigenom bli 

duktigare på att utveckla sina spelare. Grundtanken för tränare borde ju vara att alla (även de 

som inte spelar...) i slutänden ändå ska ha blivit bättre i bandy. 

 

4.2 Fortsatt forskning  

Det vore intressant att undersöka spelarna och deras inställning till hur deras tränare jobbar 

för att utveckla dem. Det skulle ju kunna vara så att tränarna vet vad det är som borde göras 

men att de inte lever upp till det och då vore det intressant att intervjua spelare. En annan 

tanke är att det skulle vara intressant att själva samtalssituationen (spelare – tränare) och efter 

det ställa frågor till de inblandade i dyaden. Detta tror jag dock skulle kännas aningen 

okomfortabelt för de samtliga inblandade och till en följ av detta tror jag personligen att de 

börjar spela roller snarare än att vara sig själva, såvida man inte hittar ett lag som skulle vilja 

samverka med exempelvis GIH och arbeta med detta som en uttalad forskning och 

utvecklingsverksamhet.  

 
En annan metod kunna vara att man videofilmar ett samtal mellan spelare och tränare men jag 

tror även där att det blir lätt att ta på sig en roll och spela den. Huruvida roller påverkar 

vardagen är ju också en diskussion. Skulle det kunna vara så att en tränare hela tiden spelar en 

roll i sin funktion? När man går in och är ledare, spelar man då en roll? Det är endast ett 

antagande från min sida men i så fall borde ju deras rollspel visa hur kompetent man är i sin 

funktion som ledare eller tränare. 
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Jag har tyckt att tränarnas värderingar har varit humana och viktiga i arbetet för att utveckla 

människor. Det skulle vara intressant att analysera Svenska bandyförbundets 

utbildningsmaterial för att undersöka vad det är för ”grundbultar” och värderingar som 

genomsyrar bandyns tränarutbildningar och de utbildningar som har påverkat tränarna i 

studien. Det skulle även vara intressant att se vilken typ av utbildning som elitbandytränarna i 

Sverige har.  

 

Det skulle vara intressant att undersöka vad tidigare bandyspelare tycker att de har fått med 

sig genom att idrotta. Att göra en uppföljningsstudie för att undersöka vilka värderingar som 

har kommit att bli viktiga för dem och att undersöka hur deras tränare har försökt att utveckla 

dem, på planen men även rent civilt. 

 

Samtliga tränare tillhörde lag som har gjort en lyckad prestation under föregående säsong. Det 

skulle vara intressant att undersöka fler tränare med samma syfte för att se om det föreligger 

några diskrepanser mellan de tränare som lyckas och de som har lyckats mindre bra.  

 

4.3 Svagheter med studien 
Jag skulle kunna tänka mig att min bakgrund som bandyspelare har färgat undersökningen. En 

person som är duktig på samtal och kommunikation men har mindre erfarenheter av lagidrott 

skulle kanske inte belysa samma saker som jag har gjort. Jag kan tänka mig att min 

presentation beror på vad jag har fäst mig vid och vad jag har för individuella behov. Det 

skulle kunna vara så att jag spelar upp ”mitt drama”. 

 

Det skulle kunna vara så att tränarna har samma inställning som mig, nämligen att 

konsensusbeslut i grupp är ett typiskt svenskt ledarbeteende och att det sällan uppmanas till 

auktoritet hos ledare. De skulle kunna vara färgade av detta och besvarar frågorna som de tror 

att en student vid GIH vill att de ska svara.   

 

Personligen kan jag i efterhand tycka att jag kanske har styrt tränarna lite för mycket i mina 

frågor. Jag hade som ambition att frågeformuläret skulle finnas till hands som stöd vid brist på 

följdfrågor eller en ”fåordig” respondent. Intervjuns design blev nästan fullständigt 

strukturerad.  

 

 44 



Undersökningen berör en stor yta och är bred. Grupputveckling berör många punkter såsom 

struktur, miljö, sammanhållning, grupprocesser etc. Uppsatsen innefattar dock essentiella 

delar som beskrivits av Tuckman gällande hur en grupp utvecklas samt teambuilding som 

beskrivits av Carron och Hausenblas. Undersökningen skulle kunnat gjorts smalare och än 

mer djupare.    

 

Min Käll- och litteratursökning (Bilaga 1) kan kännas aningen tunn. Anledningen till detta är 

att jag funnit många andra möjligheter till att finna material tillhörande forskningsläge under 

skrivprocessen. Dessa beskrivs dock under rubriken Kommentarer.  

 

I uppsatsen finns det många långa citat och under opponeringen av uppsatsen kommenterade 

flera detta. Författaren är dock ej beredd att korta ner dessa utan strid eftersom det är dennes 

personliga åsikt att presentera respondenternas åsikter och minska tolkning och personligt 

urval.  

   

4.4 Slutsatser 
Tre av tränarna tycks arbeta som coacher genom att de sätter upp mål, som de följer upp, med 

sina respektive lagmedlemmar, dock med lite olika utgångspunkter. IP 2 och IP 4 verkar dock 

ha en starkare vetenskaplig förankring i sin utgångspunkt för målformulering när de kopplar 

individens mål mot lagets. 

 

Tränarna kan identifiera två typer av informella roller som författaren beskriver. Samtliga vill 

att alla spelare skall delta i lagprocessen. En bra teknik för att få individer som inte pratar så 

mycket att bli mer aktiva är att dela upp laget i smågrupper och diskutera.  

 

Tränarna ger en tvetydig bild av huruvida konflikter är skadliga. Samtliga respondenter tycker 

att det är viktigt med regler för att minimera vissa konfliktillfällen. Tränarna tycker att det är 

viktigt med regler för att minimera vissa konfliktillfällen 
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Bilaga 1 - Käll- och litteratursökning 
 

Vad?  
Ämnesord Synonymer 
Athletes 
Beauchamp 
Coach 
Coaching 
Conflict 
Konflikt 
Latham 
Leadership 
Locke 
Process 
Role conflict 
Sport 
Team 

 

 
Varför? 
Ämnesorden har sett som relevanta för syfte. Vissa ämnesord är författare. 

 
Hur? 
Databas Söksträng Antal 

träffar 
Eric/CSA 
-”- 
-”- 
 
SportDiscus/EBSCO 
-”- 
-”- 
-”- 
 
PsycInfo 
 
GIH-biblioteket 
 
GIH-biblioteket 
 
 

Coaching* Leadership* 
coaching* process 
coaching* AND process* 
 
athletes* AND team* AND coach* 
Beauchamp 
locke AND latham  
role conflict AND sport  
 
conflict* AND athlete* AND team 
 
Konflikt 
 
Grupprocesser 

1/20 
1/1631 
1/2475 
 
1/739 
2/73 
2/10 
1/144 
 
2/189 
 
1/56 
 
1/10 

 
Kommentarer: 
Utöver sökningarna har jag funnit litteratur:  

• Genom att läsa referenslistorna i artiklar. 
• Flera böcker har erhållits från handledare Urban Bergsten samt ett urval ur min personliga        
samling.  

 
De sökvägar som jag har angivit här ovan är bara en liten del av alla de sökvägar som jag har prövat. 
Dessa presenteras eftersom de har givit resultat för undersökningen. 
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Bilaga 2 - Intervju förundersökning 
 
Bakgrundsinformation 
Födelseår 
Spelarbakgrund 
Utbildning 

• Bandyspecifik 
• Akademisk 

 
1 
Jobbar du med individuell målformulering med dina spelare? 
 
Om ja,  

Vad utgår du ifrån när du jobbar mål? 
Uppföljning? 
Utvärderar ni målen e. säsong? Varför/Varför inte? 
Vad tror du att man kan vinna genom målformulering? 

 
Om nej,  

Varför inte? 
Hur tänker du när du jobbar med dina individer, dvs. hur tror du att du utvecklar dina 
spelare bäst? 

 
Är det någon skillnad mellan yngre och äldre när ni jobbar med målformulering? 
 
2 

• Tycker du att det finns spelare som är viktigare än andra i lagprocessen? Utveckla. 
• Tycker du att man bör behandla alla i ett lag lika? 

• Tycker du att det finns spelare som behöver mer stöd genom samtal än andra? 
 
3 

Vad är det viktigaste man måste göra för att undvika att konflikter uppstår mellan individ 
och lag? 

Hur hanterar man att man måste bänka någon? 
Får personen i fråga andra uppgifter för att känna delaktighet? 

Missnöjd med taktik? 
Tas det upp i grupp? 

• Vad styrs ditt agerande av i konfliktsituationen? 
• Har du någon gång hamnat i en konflikt när du har samtalat med en spelare? Beskriv 
ett exempel. 

 
Övrigt 

• Vad tycker du att din viktigaste uppgift som tränare är? 
• Vad tyckte om mina frågor? 
• Vad skulle du vilja ge mig för råd inför intervjuerna? 
• Är det något som du skulle vilja berätta som du tror att jag har glömt att fråga? 
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Bilaga 3 - Intervju 
 
Bakgrundsinformation 

• Födelseår 
• Spelarbakgrund 
• Utbildning 

• Bandyspecifik 
• Akademisk 

 
1 
Jobbar du med individuell målformulering med dina spelare? 
 
Om ja,  

• Vad utgår du ifrån när du jobbar mål? 
• Har ni någon slags uppföljning under säsong och varför? 
• Utvärderar ni målen e. säsong? Varför/Varför inte? 
• Vad tror du att man kan vinna genom målformulering dvs. vad får det för effekter? 

 
Om nej,  

• Varför inte? 
• Hur tänker du när du jobbar med dina individer, dvs. hur tror du att du utvecklar dina 
spelare bäst? 

 
Är det någon skillnad mellan yngre och äldre när ni jobbar med målformulering? 
 
2 

• Tycker du att det finns spelare som är viktigare än andra i lagprocessen? Utveckla. 
• Tycker du att man bör behandla alla i ett lag lika? 

• Tycker du att det finns spelare som behöver mer stöd genom samtal än andra? 
• Kan du berätta om en verklig situation där en spelare har behövt regelbundna 
samtal med dig för att kunna prestera optimalt?  
• Finns det någon motpol dvs. någon som aldrig behöver uppdatera? 

• Vad tycker du att spelarna har för roll/ansvar i den individuella processen respektive 
laggprocessen? 
• Hur hanterar du starka individer i ett lag som gärna vill vara med och bestämma? 
• Hur hanterar du individer som aldrig säger något? 

 
3 

• Vad är det viktigaste man måste göra för att undvika att konflikter uppstår mellan 
individ och lag? 
• Kan du berätta om en verklig situation under ditt ledarskap där det har uppstått en 
konflikt mellan laget intressen och individens? 

• Egoistisk för att man vill bli skyttekung? 
• Hur tackla? 

• Hur hanterar man att man måste bänka någon? 
• Får personen i fråga andra uppgifter för att känna delaktighet? 

• Missnöjd med taktik? 
• Tas det upp i grupp? 

• Vad styrs ditt agerande av i konfliktsituationen? 
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Övrigt 
• Vad tycker du att din viktigaste uppgift som tränare är? 
• Vad skulle du vilja ge mig för råd inför fortsatta intervjuer? 
• Är det något som du skulle vilja berätta som du tror att jag har glömt att fråga? 

 

 52 



Bilaga 4 - Missivbrev 
Syftet med undersökningen är att studera elitbandytränares inställning till utveckling av 

individer genom samtal, i allsvenska lag (OBS! Ändrad!) Undersökningen är en intervjustudie 

med fyra respondenter (tränare). 

 

I enlighet med god forskningsetik har du rätten att avsluta intervjun precis när du behagar utan 

att behöva berätta varför. Om någon fråga skulle kännas stötande eller du helt enkelt inte vill 

svara på den, kommer du inte att pressas utan kan helt enkelt avböja att svara. 

 

Om du i efterhand skulle känna obehag eller vill avstå från att deltaga i studien är du 

välkommen att kontakta mig via e-mail eller telefon (se nedan). 

 

Jag garanterar dig anonymitet, det vill säga att jag inte kommer att presentera ditt namn i 

uppsatsen och svaren kommer inte att kunna kopplas till dig.  

 

Den enda risken som jag kan se i dagsläget är om bandet som jag använder för intervjun 

skulle stjälas eller tappas bort innan utskrift från talspråk till skriftspråk. Jag ser dock denna 

risk som minimal eller närmare obefintlig. 

 

Fördelen med denna studie är att du som respondent kommer att få vara med och hjälpa mig 

att ”lyssna av” hur läget med coaching ser ut idag samt att hjälpa mig till att skapa ett stort 

lärande angående ledarskap. 

 

Efter användning och bearbetning av insamlat material kommer det att förstöras och det 

kommer inte att användas till någonting annat än data i mitt examensarbete vid GIH.  

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 

Carl Klingborg  
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