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Abstract  

Since the need for financial resources and competent leaders is high in the modern sports industry, the 

demands on these leaders are also growing. With few means it is expected that good results will be 

achieved. In order to compete at the international level, higher demands will be placed on coaches and 

leaders in all sports in Sweden. The purpose of this study was to develop an elite development plan for 

trainer in wrestling with the specific purpose of identifying the characteristics a successful trainer 

should possess and what efforts are needed to develop the Swedish wrestling movement. In the study, 

four national team coaches and four national team wrestlers participated, four of which were men and 

four were women. The answers received have largely been about the coach's ability to listen to his 

adept and to respond to their opinions. It also emerged that cohesion in the training group is a key 

factor for success. Furthermore, the lack of financial resources was considered a major obstacle to the 

development of sport. As a conclusion, it can be seen that the visibility of wrestling in Sweden is not 

great, which indirectly affects the conditions that both coaches and practitioners have to work in their 

sports. 

 

Nyckelord: Tränaregenskaper, Elittränarskap, Framgångsrik coaching, 

Träningsmiljö    

Keywords: Coaching characteristics, Elite coaching, Successful coaching, Training 

environment 
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1. Inledning  

I Riksidrottsförbundets FoU rapport Vägen till elittränarskap (2006) nämns det att 

elitbegreppet är något som den svenska idrottsrörelsen tonat ner under flera år och 

kan anses ha varit “tabubelagt”. I den första upplagan av Riksidrottsförbundets 

styrdokument Idrotten vill (1995) skrivs det om “prestationsinriktad tävlingsidrott 

för vuxna” där begreppet elitidrott behandlas. Detta har senare lyfts fram på ett allt 

mer synligt sätt då man bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet, Sveriges 

olympiska kommitté samt SISU idrottsutbildarna skapat ett “elitidrottsråd”. Deras 

uppgift är att samordna, utveckla och anpassa olika stödsystem för de olika idrotterna 

i Sverige (Riksidrottsförbundet, 2006). 

Norberg (2012) beskriver att elitidrotten inom Sverige länge har verkat på egen hand 

då det inte varit något som staten velat lägga sig i. Det dröjde ända till 2009 innan 

regeringen fastslog ett elitidrottspolitiskt mål och satsade 212 miljoner kronor på 

elitidrotten i Sverige. Norberg menar vidare på att den internationella utveckling i 

form av konkurrens och sponsorer tvingar idrottsrörelsen och staten till ett vägskäl 

där de inom en snar framtid måste besluta om de vill sluta upp i den globala 

kapprustningen inom elitidrotten eller fortsätta enligt den traditionella svenska 

modellen. För att kunna konkurrera på den internationella nivån så kommer högre 

krav att ställas på tränare och ledare inom samtliga idrotter i Sverige (Norberg, 

2012).  

 

Till skillnad från de större nationerna så är Sverige ett land med färre antal invånare 

och måste därför ta hänsyn till en del faktorer som de större nationerna inte behöver. 

Studien För framtidens segrar (2012) tar upp att de nationer med stort antal 

invånare inte behöver ta lika stor hänsyn till bortfallet som sker i steget från talang 

till elit då urvalsmöjligheterna är stora. Det är dock något som de mindre nationerna 

måste ta hänsyn till och de blir därmed tvungna att arbeta på ett annorlunda sätt för 

att inte talangerna ska avbryta sin satsning innan de når sin fulla kapacitet(Norberg, 

2012).    

 

Riksidrottsförbundet (RF) skriver i sin FoU rapport Vägen till elittränarskap (2006) 

att det både ur den enskildes och idrottsrörelsens perspektiv är väsentligt att man 

utvecklas som ledare. Vidare beskriver man att denna utveckling kan ske delvis 
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genom formella kurser och utbildningsdagar. Utvecklingen kan även ske mer 

informellt genom erfarenheter som man får i den vardagliga verksamheten och 

genom den reflektion som man gör över dessa erfarenheter. Det man kommit fram 

till i rapporten är att det finns ett flertal olika kompetensområden som man som 

ledare skall kunna hantera för att vara framgångsrik. De kompetensområden man tar 

upp är funktionell kompetens, psykologisk kompetens, didaktiskt orienterad 

coaching kompetens, kommunikativ kompetens och administrativ kompetens.  

Dessa kompetenser tas även delvis upp av Hedberg (2015) som skriver att det behövs 

en mix utav kunskaper och förmågor för att kunna verka som en framgångsrik 

tränare. Vidare menar författaren att det är tre kunskapsområden som är centrala. 

Det är den professionella kunskapen, som handlar om kunskapen kring den specifika 

idrotten, där man behöver kunskap kring psykologi, biomekanik samt fysiologi hos 

den aktive. Det andra området är den interpersonella kunskapen som omfattar den 

sociala miljön hos den aktive. Det tredje och sista området är den intrapersonella 

kunskapen som rör tränarens träningsfilosofi, förmågan att förhålla sig kritisk till sin 

verksamhet samt att man ska hålla sig positiv till det livslånga lärandet.   

  

Denna studie kommer att kretsa kring vad som krävs och vilka egenskaper man 

behöver för att bli en framgångsrik tränare inom brottning. Norstedts svenska ordbok 

(2004) beskriver ordet framgångsrik som att nå goda resultat i en viss verksamhet 

eller i allmänhet.   

Den forskning som finns tillgänglig om brottning och ledarskap är ytterst begränsad 

och utdaterad, både internationellt och inom Sverige. Då de resurser som det Svenska 

brottningsförbundet har till sitt förfogande är begränsade, samtidigt som kraven på 

tränarna ökar, så anser vi att det är viktigt att kunna identifiera de egenskaper som 

krävs för att vara framgångsrik som tränare. Detta för att från förbundets håll kunna 

fokusera och lägga sina resurser på rätt områden vad gäller tränarutveckling. Därför 

anser vi att det är viktigt men framförallt intressant att studera kring detta område. 
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2. Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med denna studie är att öka kunskapen inom 

tränarutveckling för en elitutvecklingsplan som det Svenska Brottningsförbundet vill 

ta fram med det specifika syftet att identifiera de egenskaper en framgångsrik tränare 

bör besitta.  

Studiens frågeställningar är: 

 Vilka egenskaper anser aktiva svenska landslagsbrottare är viktiga att besitta 

för att vara en framgångsrik tränare inom brottning?  

 Vilka egenskaper anser Svenska landslagstränare inom brottning är viktiga att 

besitta för att vara en framgångsrik tränare? 

 Vilka insatser krävs för att kunna utveckla den svenska elitverksamheten inom 

brottningen? 

 

3. Tidigare forskning   

Lennartsson (2007) har studerat kännetecken för framgångsrika coacher genom att 

jämföra manliga elittränare inom bandy, hockey och fotboll. Det han bland annat 

kommit fram till är att alla tränare haft en uppväxt som varit starkt präglat av 

idrotten vilket lett till ett genuint idrottsintresse, vilket enligt tränarna själva är en 

bra grund att stå på. De värderingar som tränarna har är något som växt fram under 

ungdomsåren och har följt med dem hela livet. Vidare skriver Lennartsson (2007) att 

vikten av att brinna för sin idrott är stor om man vill vara framgångsrik som tränare. 

Han har även identifierat andra framgångsfaktorer hos tränarna så som bland annat 

noggrannhet, insikt över att förändring och utveckling tar tid samt fokus på process, 

prestation och resultat. 

 

Rydberg (2005) menar att integration ska vara ett naturligt inslag i alla tränares 

vardag. Det handlar om att få idrotten att fungera och bli en plats dit man längtar, 

oavsett vem man är, vart man kommer ifrån eller vilken folkgrupp man tillhör. En av 

de viktigaste uppgifterna som en tränare har är att skapa en trygg miljö för individen. 

Om du som tränare inte kan skapa en trygg relation till ditt lag eller enskilda idrottare 

är det svårt att nå bestående resultat. Rydberg (2005) fortsätter med att beskriva 
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vikten av att balansen mellan kunskapsutveckling och personlighetsutveckling måste 

hittas innan inlärning kan ta fart och bli bestående. Larsen (2013) har konstaterat i 

sin studie att det är viktigt att det finns förebilder i den miljö där man främjar 

talanger. Får inte talangerna en chans att träna med sina förebilder eller seniorer så 

blir de inte medvetna om vad som krävs för att kunna ta steget till elitnivå. Larsen 

(2013) menar även på att de kulturskillnader som finns mellan junior- och 

seniorgrupperna riskerar att förstärkas om det råder för stort avstånd emellan dem.  

  

Fahlström, Glemne och Linnér (2016) tar i en rapport upp vikten av goda 

träningsmiljöer. För att kunna nå goda resultat på både nationell och internationell 

nivå så krävs det att tränaren har kunskap om hur man sätter ihop en träningsgrupp. 

Det är angeläget att arbeta för ett klimat där man kan träna hårt men samtidigt har 

roligt. Det handlar om att träningsgruppen blir ett bra redskap för till exempel 

sparring och att detta är lika viktigt i en lagidrott som i en individuell idrott. 

Henriksen (2010) tar upp i sin studie hur en träningsgrupp både ses som en mänsklig 

resurs och som en viktig faktor i träning och tävlingsprocessen. Henriksen (2010) 

menar fortsatt att betydelsen av en träningsgrupp som bidrar med stödjande 

relationer och vänskap oavsett vilken prestationsnivå den ligger på. Kulikov (2001) 

har kommit fram till att ett effektivt ledarskap baserar sig i förtroendet mellan 

tränare och adept. Som tränare bör man även ha respekt och förståelse för sina 

adepters mål och motiv. Bloom och Salmela (1997) tar upp i sin studie att tränare vill 

i första hand få utövarnas respekt och utöver de kortsiktiga sportsliga målen även ta 

hänsyn till deras långsiktiga livsmål. Kommunikationen mellan tränare och adept är 

enligt Martens (2012) det som tränarskap i grund och botten handlar om. Han menar 

att framgångsrika tränare ofta är duktiga på att kommunicera med sina adepter till 

skillnad från icke-framgångsrika tränare som trots goda kunskaper om sporten 

saknar förmågan att kommunicera med sina adepter. Förutom att en tränare skall 

vara skicklig på att sända ut tydliga, förståeliga meddelanden så krävs det att man är 

beredd att lyssna på sina adepter och deras synpunkter och frågor. 

Nash, Spoule och Horton (2011) nämner att som i många olika elitsammanhang så 

krävs det ofta att man har förmågan att kunna anpassa sin ledarstil för att kunna 

förbli framgångsrik. Forskarna menar på att man måste vara anpassningsbar inom 
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flera olika områden vilket innebär allt från olika träningsmiljöer till de alla de olika 

individerna man tränar. 

  

Jones, Armour och Potrac (2004) har intervjuat åtta stycken elittränare inom både 

lagidrotter och individuella idrotter. En av slutsatserna de kunde dra från de olika 

intervjuerna var att man som tränare måste lära känna individen och laget för att 

kunna nå goda resultat. Man måste skapa en relation och tillit mellan tränare och 

utövare samtidigt som man håller sig ett steg ifrån. De beskriver det som en relation 

på en armlängds avstånd, vilket innebär att man fortfarande har en bra relation med 

sin adept samtidigt som de behåller sin auktoritet som ledare. De menar att det är 

viktigt att sätta lämpliga gränser mellan tränare och adept. Rydberg (2005) beskriver 

de brister med att vara en auktoritär ledare. Med ett auktoritärt ledarskap existerar 

bara envägskommunikation och det kan skapa en osäkerhet hos utövaren. Rydberg 

(2015) menar vidare på att den lärande kommer att ta in den förmedlade kunskapen 

men att det kommer finnas en rädsla att göra fel i framtiden och man vågar inte fråga 

varför man gör på det sättet.    

 

Hedberg (2011) påpekar betydelsen av kompetenta tränare när det handlar om 

talangutveckling. Det är viktigt att den svenska idrottsmodellen följs där 

specialförbund, idrottsföreningar, skola och samhälle tar ansvar för att kunna ge våra 

talanger bästa förutsättningar att utvecklas samt kombinera det med seriösa studier. 

Med hjälp av de idrottsgymnasier vi har idag i Sverige kan vi erbjuda kompetenta 

tränare för dessa ungdomar. Hedberg (2011) menar att det är tränarna som har 

förmågan att kunna på ett positivt sätt bidra till de aktivas prestation, beteende samt 

psykiska och känslomässiga välbefinnande. Detta uppnår man med ett effektivt 

beteende. Ett effektivt coachingbeteende beskriver Martindale, Collins & Abraham 

(2007) är när den aktive lyckas med sin prestation och de tre idrottspsykologiska 

faktorerna anses vara uppfyllda. Det vill säga den upplevda förmågan, ökat 

självförtroende samt att individen upplever glädje i sitt utövande. Henriksen (2010) 

har tagit fram en modell som visar de faktorer som påverkar idrottarens 

utvecklingsmiljöer. Henriksen beskriver att de faktorerna som står närmast utövaren 

är tränare, ledare, lagkamrater och elitutövare som har en direkt inverkan på den 

aktive. Det är de som lägger en grund för att individen ska kunna utvecklas. Den 
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aktives mikro och makromiljöer har även dem en påverkan på utvecklingen. Med 

mikromiljö menas de faktorer som man har en påverkan över och det kan till exempel 

vara skola, kamrater, familj och idrottsföreningar. Dessa faktorer har man en viss 

kontroll över. Med den aktives makromiljö så menar forskaren på de faktorer som 

påverkar den aktive indirekt, det är faktorer som inte kan påverkas. För en idrottare 

kan det till exempel vara idrottsförbundet, media och skolsystemet.  

      

  

Som i alla former av utveckling är lärandet den viktigaste delen för att nå resultat 

menar Hedberg (2011). På senare år så har studier visat att coacher ser sig mer som 

utvecklare än tränare. Det är samma grundstenar som en lärare har i till exempel 

samhällsvetenskap som en coach har inom idrotten. Hedberg (2011) tar även upp att 

de slutsatser man har dragit från de studier som gjorts inom elitidrotten är att 

coacherna kan ses som moderna pedagoger, vilket gör att coaching fortfarande har 

mycket kvar att lära från det pedagogiska konceptet. Detta är något som stärks av 

Cassidy (2009) som påpekar vilka möjligheter det finns för coacher runt om i världen 

att kunna utveckla hela personen. Det gäller allt från motoriken och den kognitiva 

förmågan till det psykiska välbefinnandet. De har alltså en fördel gentemot andra 

lärare då de inte har samma förutsättningar. Cassidy (2009) menar att ifall coacherna 

skulle lära ut genom ett helhetsperspektiv så är det mer troligt att spelarna skulle öka 

sin kognitiva förmåga vilket skulle leda till att spelarna skulle bli mer kreativa i och 

utanför idrotten. Cassidy (2009) är dock väl medveten om att detta sätt att coacha är 

svårt för tränare på elitnivå att tillämpa då idrotten är så bundet till att nå resultat.  

  

Irwin, Hanton och Kerwin (2004) har studerat ursprunget till en elittränares kunskap 

samt de möjligheter som finns för att nå högre kunskap. I studien har forskarna 

kommit fram till att den så kallade “mentorstränaren” är den viktigaste resursen till 

elittränares kunskap. Genom hjälp av en mentor har deltagarna enligt dem själva nått 

en högre grad av kompetens i sitt tränarskap.  

Inom elitidrotten idag är det ett fåtal tränare som har erhållit deras erfarenhet från 

tränarutbildningsprogram. Man menar då att de formella kvalifikationer till att bli 

elittränare är att ha medverkat i idrotten på elitnivå och att de inte kommer att lära 
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sig något nytt av de utbildningsprogram som erbjuds. Detta synsätt medför till att 

utvecklingen riskerar att stanna upp.   

I stora drag har den tidigare forskningen kommit fram till att tränarens förmåga att 

skapa en god relation och en bra träningsmiljö är av stor vikt för att skapa goda 

resultat och nå framgång.  

 

4. Metod  

Detta är en kvalitativ studie och består av åtta stycken intervjuer med fyra brottare 

och fyra förbundskaptener inom brottning. Uppsatsen är skriven på uppdrag av det 

Svenska Brottningsförbundet och genomfördes under våren 2017. 

 

4.1 Intervju som metod 

Då syftet med denna studie försökte få fram olika individers syn och perspektiv på 

hur en bra tränare bör agera så ansåg vi att semistrukturerade intervjuer vara den 

mest lämpliga metoden för denna studie. Gratton och Jones (2010) nämner att för att 

få fram kvalitativ data är intervju den mest vanliga forskningsmetoden inom 

idrottsforskning. Om rik, kvalitativ data behövs eller om man söker förklaringar 

istället för beskrivningar, så anses intervju vara lämplig som metod. Vidare menar de 

att intervjuer är lämpliga för att få fram mer relevant data från färre antal personer. 

Då det i ett tidigt skede fastställdes att datainsamlingen skulle äga rum under ett 

brottningsläger så ansågs intervju som lämplig metod då antalet personer på lägret 

var begränsat. Genom semistrukturerade intervjuer kan man på ett effektivt sätt 

samla in den data som krävs för att svara på de frågeställningar som tagits fram. 

Gratton och Jones (2010) beskriver intervjuer som ett sätt att få deltagarna att prata 

om sina egna erfarenheter med egna ord och ge dem möjligheten att utarbeta sina 

svar vid eventuella områden av intresse eller betydelse. Genom semistrukturerade 

intervjuer kan även oväntad data lyftas fram av deltagarna då eventuella teman lyfts 

fram som i ett mer strukturerat format skulle utelämnas. Då varje individs åsikter och 

uppfattningar om vad som kännetecknar ett bra ledarskap kan betydligt skilja sig åt, 

så var den semistrukturerade intervjun en passande metod som gav 

intervjupersonerna möjligheten att utförligt svara på frågorna och eventuellt fylla på 

med information som de ansåg vara viktig. Med en intervjuguide som framställdes 
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innan själva intervjuerna ägde rum hade man som intervjuperson ett slags “manus” 

vilket innebär att man var medveten om vilka frågor som ska ställas under intervjuns 

gång. För att kunna utforma en intervjuguide så behöver man ta reda på vilken 

information som krävs för studien, och hur den informationen ska fås fram med hjälp 

av intervjuer (Gratton & Jones, 2010). Om något eller några svar man får verkar 

intressanta eller om det är något som man vill få mer utförliga svar på så kan 

följdfrågor ställas om man så behöver. På detta sätt kan man få fram svar som mer 

utförligt besvarar de valda frågeställningarna. Med intervjuer kan man även lättare 

skapa frågeställningar än genom till exempel enkät som metod (Bryman, 2011).  

Viktigt att tänka på när man utformar en intervjuguide, är att man grupperar frågor 

som behandlar samma teman tillsammans istället för att hoppas fram och tillbaka 

bland teman under intervjuens gång. Intervjun skall också börja med mer allmänna 

och “lätta” frågor där man till exempel låter intervjupersonen berätta om sig själv. 

Även om dessa frågor inte anses viktiga för studiens syfte så är det viktigare att skapa 

ett förtroende och samarbetsvilja med intervjupersonen. Frågorna som ställs ska 

även vara tydliga och lätta att förstå för intervjupersonen (Gratton & Jones, 2010). 

Intervjuguiderna framställdes med beaktning till det som står i litteraturen om vad 

man bör tänka på gällande intervjuguider. Intervjuguiderna innehöll en antal olika 

teman med en inledning där frågorna var på ett mer allmänt plan varefter fokus lades 

på teman som berörde studiens syfte.  

Bryman (2012) nämner att det finns kritik mot den kvalitativa forskningsmetoden. 

De kvalitativa resultaten förlitar sig på forskarnas åsikter om vad som är viktigt, och 

de relationer som forskaren eventuellt kan skapa med den som skall studeras. 

Eftersom forskaren själv är det viktigaste instrumentet för datainsamlingen, så är det 

vad forskaren observerar, hör eller väljer att koncentrera på till stor del en produkt av 

dennes preferenser. Vidare beskriver Bryman (2012) att när kvalitativa studier 

baserar sig på intervjuer med en mindre grupp människor, oftast från en specifik 

organisation eller ett specifikt geografiskt område, så blir det svårt att generalisera 

dessa resultat över en större grupp människor och andra förhållanden. 

 

4.2 Urval 

De personer som deltagit i studien har valts genom ett målinriktat urval. Bryman 

(2011) beskriver det målinriktade urvalet som ett urval där personer och 
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organisationer relevanta för studiens syfte och frågeställningar väljs ut. I ett 

målinriktat urval är det även viktigt att deltagarna i studien har en uppfattning om 

det sammanhang som man befinner sig i. Med hjälp av vår kontaktperson på Svenska 

Brottningsförbundet fick vi hjälp med att få kontakt med de svenska elitbrottarna och 

landslagsledarna. Vår kontaktperson hade i förväg valt ut de landslagsledare som 

skulle intervjuas. De utvalda landslagsledarna blev informerade om studiens syfte 

och att de skulle bli intervjuade. Efter att intervjuerna med landslagsledarna ägt rum, 

så valde de i sin tur ut de aktiva brottare som skulle bli intervjuade till studien. De 

aktiva brottare som valdes ut av landslagsledarna skulle enligt dem kunna besvara 

studiens syfte på bästa möjliga sätt. 

4.3 Procedur  

För att söka litteratur till studiens bakgrund användes google scholar och söktjänsten 

på Umeå universitetsbiblioteks hemsida. Sökord som använts är  Elite coaching, elite 

leadership, leadership, coaching, sports coaching. Med hjälp av 

Riksidrottsförbundets dokumentbank har även ytterligare litteratur kunnat nås. Med 

hjälp av citat och referenser ur de dokument som lästs så har även nya 

informationskällor funnits. För att besvara studiens syfte så upprättades två 

intervjuguider, varav den ena var formad för förbundskaptenerna i det svenska 

landslaget (bilaga 1) och den andra för brottarna i det svenska landslaget (bilaga 2). 

Intervjuerna genomfördes i sju av fallen i ett avskilt rum i samband med 

träningslokalen där brottningslägret ägde rum. En av intervjuerna genomfördes via 

telefon där intervjupersonen var ute och gick men detta påverkade inte kvalitén på 

inspelningen på något anmärkningsvärt sätt. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

två telefoner. De personer som vi intervjuat och samlat in data från är 

förbundskaptener och aktiva brottare inom det svenska brottningslandslaget. 

Datainsamlingen har skett i samband med ett landslagsläger för brottare i Stockholm 

där elittränare och aktiva inom brottning intervjuats. Under landslagslägret blev vi 

tilldelade sju stycken intervjupersoner av vår kontaktperson som ansåg att dessa 

individer var mest lämpliga för att besvara studiens syfte. En av intervjuerna skedde 

på telefon två dagar efter lägret då intervjupersonen i fråga inte var närvarande på 

landslagslägret. Lägret pågick i fyra dagar vilket gav oss en god möjlighet att samla in 

den data som behövdes för att genomföra studien. 

 



 

10 
 

4.4 Databehandling 

Efter att intervjuerna genomförts och den nödvändiga data samlats in, 

transkriberades varje intervju med hjälp av de ljudfiler som spelats in i samband med 

intervjuerna. Efter färdigställningen av transkriberingarna bearbetades datan genom 

att använda meningskodning. Kvale (2007) beskriver meningskodning som att man 

kopplar ett eller flera nyckelord till ett textsegment för att senare kunna möjliggöra 

en identifiering av ett uttalande. Efter att intervjuerna var transkriberade kunde de 

läsas igenom noggrant och bearbetas. Därefter användes meningskodning för att ta 

fram nyckelord. Efter att meningskodningen var genomförd kunde nyckelord kopplat 

till varje frågeställning skapas.  

De nyckelord som framställdes var Lyhördhet, Individanpassning, Förmåga att 

svetsa ihop en grupp, Utveckling, Träningsmöjligheter Ledarstaben, Ekonomiska 

resurser och Synlighet i media. Dessa nyckelord kommer senare tas upp i 

resultatdelen av studien 

 

4.5 Validitet & reliabilitet 

Genom att se över validiteten och reliabiliteten för en studie kan man på ett relativt 

bra sätt bedöma kvalitén hos den. Med en hög grad av både reliabilitet och validitet 

kan man även anta att kvalitén på studien är god. Med validitet menar man till vilken 

utsträckning något mäter det som är avsett att mätas. Reliabiliteten i sin tur bedöms 

enligt hur väl något säger om det man vill veta (Bryman, 2011). 

Eftersom studien valdes att genomföras med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

kunde en hög reliabilitet nås genom detaljerade och uttömmande svar, vilket i sin tur 

gav oss god och relevant data som kunde besvara de frågeställningar som tagits fram. 

Studiens validitet kan anses vara hög då den data som samlats in säger något om det 

som vill undersökas. Det som kan anmärkas är att det däremot kan vara svårt att säga 

hur hög grad av representativitet den insamlade datan har för aktiva brottare och 

förbundskaptener på ett generellt plan (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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4.6 Forskningsetiska principer  

I samband med intervjuerna fanns det även forskningsetiska principer att förhålla sig 

till. Vetenskapsrådet (2002) nämner att det finns fyra konkreta huvudkrav inom det 

man kallar individskyddskravet. Dessa fyra huvudkrav benämns som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att man som forskare informerar de av forskningen 

berörda om syftet med forskningen. Utöver detta skall en beskrivning ges av hur 

forskningen genomförs i stora drag och intervjupersonerna skall även vara väl 

medvetna om att deltagandet är frivilligt samt att den data som samlas in inte 

kommer användas till något annat syfte än forskning. Med samtyckeskravet menar 

man att deltagarna i undersökningen har själv rätten att bestämma över sin 

medverkan. Deltagarna kan även avbryta sin medverkan i en undersökning om den så 

vill utan negativa påföljder för dem. Konfidentialitetskravet innebär att de som deltar 

i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och eventuella 

personnummer som dyker upp skall bevaras så att obehöriga inte har tillgång till 

dem. Det fjärde kravet kallas nyttjandekravet och innebär att den data som samlas in 

endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.7 Eventuella problem  

De praktiska problem som eventuellt kunnat uppstå var att vi som författare inte haft 

möjligheten att resa till Stockholm för att genomföra intervjuerna vilket i så fall skulle 

medfört stora problem i vår datainsamling. Ett annat problem som kunnat uppstå är 

att de personer vi tänkte intervjua inte haft möjlighet eller tid att ställa upp på våra 

intervjuer. Detta skulle ha inneburit att vi blivit tvungna att först och främst leta upp 

tränare och efter det se till att dessa tränare var relevanta för vår undersökning vilket 

skulle varit tidskrävande och haft en betydande påverkan på vår tidsplan för studien. 
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5. Resultat  

Här presenteras en sammanställning av de åtta intervjuer som genomförts. De tre 

frågeställningarna är uppdelade i tre övergripande kategorier med underföljande 

teman och nyckelord under varje enskild kategori. Den första delen tar upp de aktiva 

brottarnas syn på ett bra ledarskap, den andra behandlar tränarnas syn på ett bra 

ledarskap och den tredje tar upp hur den svenska brottningen kan utvecklas.  

För att läsaren skall kunna förstå och tolka den data som samlats in, så kommer 

intervjupersonerna i fortsättningen benämnas som: 

Herrbrottare 1= Man, brottats sedan 16 års ålder och varit aktiv i landslaget sedan 

2011 

Herrbrottare 2= Man, brottats sedan 5 års ålder och varit aktiv i landslaget sedan 

2005 

Dambrottare 1= Kvinna, brottats sedan 7 års ålder och varit aktiv i landslaget sedan 

2013 

Dambrottare 2= Kvinna, brottats sedan 12 års ålder och varit aktiv i landslaget sedan 

2011.  

Herrtränare 1= Man, före detta brottare som varit tränare i 17 år och svensk 

landslagstränare sedan 2017. 

Herrtränare 2= Man, före detta brottare som varit tränare i 8 år och delaktig från 

och till som tränare i landslaget sedan dess. 

Damtränare 1= Kvinna, före detta brottare som varit tränare i 14 år och svensk 

landslagstränare för juniorer sedan 2017. 

Damtränare 2= Kvinna, före detta brottare som varit tränare i sedan avslutad karriär 

och svensk landslagstränare sedan 2017.   

 

5.1 Vilka egenskaper anser utövarna själva att en tränare bör besitta?  

Sammanlagt har fyra aktiva brottare intervjuats varav två är kvinnor och två är män. 

Nedan följer en sammanställning av den data som samlats in. 

Utifrån den data som samlats in har en del egenskaper identifierats som kommer 

redovisas nedan:  
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 Lyhördhet  

 Individanpassning 

 Kunskap 

 Förmåga att svetsa ihop en grupp 

 

 

5.1.1 Lyhördhet  

En faktor som är återkommande hos brottarna är att tränaren ska vara lyhörd i sin 

kommunikation både på och utanför brottningsmattan. Att tränaren är lyhörd är 

viktigt enligt brottarna då varje brottare har sin egen stil av brottning och därför är 

det av yttersta vikt att tränaren lyssnar på sina adepter. Det tas bland annat upp av 

herrbrottare 2, som uttrycker sig; “Man måste kunna vara lyhörd, man måste kunna 

se allas behov då alla har olika förutsättningar utanför brottningen och på mattan då 

det är olika typer av brottning”. 

  

Vikten av att tränaren är lyhörd lyfts även upp av dambrottare 1, som säger; “Man 

ska kunna ha en gemensam dialog, att man liksom inte bara själv styr träningen utan 

att man pratar och går igenom och planerar saker tillsammans. En bra tränare är 

också en som lyssnar”. Förutom att vara lyhörd på mattan så menar dambrottare 2 

att en av de viktigaste egenskaperna att ha som tränare är att man även ska kunna 

lyssna när man befinner sig utanför den. “Men man ska ändå kunna vara social, man 

ska kunna prata med varandra om andra saker än brottning, man ska vara en vänlig 

själ helt enkelt”.  

Dambrottare 1 utrycker sig på följande sätt angående lyhördhet: 

 

En tränare ska vara stöttande men samtidigt ska man kunna ge kritik och inte 

stryka en medhårs hela tiden. Ge kritik på ett bra sätt så att man kan ta emot 

det och efter det göra något åt det. 

 

Sammanfattningsvis är det viktigt för brottarna att ha en fungerande dialog med 

tränaren samt att de känner att de får sin röst hörd och kan på det sättet vara med 

och påverka. 
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5.1.2 Individanpassning  

Då brottning går ut på att tävla individuellt anser brottarna att det är viktigt att 

träningen och tränarna anpassar sig till varje individ och deras förutsättningar samt 

egenskaper. Då varje brottare har sin egen stil handlar tränarens uppgift mer om att 

utveckla den istället för att ändra den. Flera av intervjupersonerna menar att det är 

en tidskrävande uppgift för tränarna att kunna sätta sig in i varje enskild brottares 

stil.   

 

Dambrottare 1 nämner att det är mycket beroende på sammanhang i träningen som 

tränaren bör behandla sina adepter mer individuellt “Tränar vi till exempel teknik så 

tycker jag att det är jätteviktigt med en individanpassad ledarstil, för att alla grepp 

passar ju inte mig liksom”. 

Vidare beskriver dambrottare 1 att en stor faktor till att hon slutat med fotboll och 

börjat med brottning var för att brottningen fokuserade mer på individen än vad dom 

gjorde inom fotbollen: 

 

Det är det jag gillar med brottningen för det är bara jag som kan få kritik men 

det är också bara jag som kan få cred liksom. Jag kan inte skylla på någon 

annan, och det kan man ju i lag. Om jag inte fick en bra passning av henne, då 

kan inte jag heller göra något bra efter det…alltså sådär. Och det är samma sak 

med ledarna och tränarna. 

  

Det faktum att alla brottare kräver olika träning styrks även av herrbrottare 1: 

  

...alla har ju inte samma förutsättningar och behov. Utan att man ska kunna 

fylla behoven utifrån det vad de olika idrottarna behöver. Det tycker väl jag att 

är det viktigaste och det har gett mig mest utveckling. Inte bara samma 

övningar utan kanske jobba med specifika övningar för att jag kanske är bättre 

på den grejen än vad någon annan är liksom... 

  

 

För att verkligen kunna utveckla sina adepter så måste man först och främst lära sig 
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brottarens stil men man måste även lära känna själva brottaren menar dambrottare 

2. 

 

Det tar ju tid att lära känna alla individer. Kunna anpassa sig till alla, för alla 

har ju olika personligheter och tekniker. Brottning är så olika för alla då alla 

brottas olika och kunna bemöta en person på deras nivå så ja det tar ett tag 

innan man lär känna sina brottare. 

  

Även herrbrottare 2 menar att det tar tid att få samarbetet att fungera mellan utövare 

och tränare. Man måste lära känna personen bakom brottaren så att man skapar en 

tillit till varandra. Han menar det är det som krävs för att man ska kunna uppnå 

resultat. 

 

Inom klubben så har den tränare jag har haft i många år precis slutat. Så den 

som är tränare nu, han har även varit tränare förut i klubben men jag har haft 

mer kontakt med den andra tränaren. Han hade bättre kännedom om hur min 

brottningsstil såg ut. Sen tar det ju tid när man får en ny tränare, för man 

måste ju få ett förtroende för den tränaren så att samarbetet ska fungera. 

 

5.1.3 Kunskap  

När brottarna beskriver vilken kunskap de gärna ser hos sina tränare är det kunskap 

inom teknik, återhämtning, den psykiska delen och kunna lägga upp en så bra träning 

som möjligt med de begränsade resurser som de har att tillgå. Det framkommer dock 

från flera av brottarna att de tror att det är för många olika områden som en enda 

person ska kunna för att de ska kunna bibehålla god kvalité under längre tid. De 

menar på att ifall de ska kunna utvecklas ytterligare så skulle det behövas mer 

kompetenta personer i ledarstaben så att man kan dela upp de olika områdena på 

flera personer.  

  

Dambrottare 2 påpekar i sin intervju vikten av att tränare har kunskap om alla de 

olika tekniker man använder sig utav i brottning. Hon menar även att en tränare ska 

kunna variera träningen för att upprätthålla motivationen hos utövarna.   
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Framförallt är det viktigt att ha kännedom om de olika tekniska momenten 

inom brottning då alla brottas på olika sätt. Sen är det även viktigt att kunna ha 

ett flexibelt upplägg på träningarna. För man går ändå till hallen flera dagar i 

veckan och är det då samma upplägg hela tiden så blir det rätt så tråkigt. Så 

flexibilitet, kunskap och kunna vara tydlig är viktiga egenskaper. 

  

När vi frågar herrbrottare 2 angående vilken kunskap som de vill att tränarna ska 

besitta är han mer inne på att det är svårt för en person att kunna allt utan det skulle 

vara bättre om man var fler och delade upp kunskapen så man får en bättre kvalité.  

 

Det är svårt för en tränare att kunna alla bitar. Så jag skulle vilja ha en stab, där 

en är bra på den delen på mattan, en på fysen osv. så inte en behöver dra hela 

lasset. Utan man delar upp det i olika delar, en som kanske är bra på tekniken 

stående en annan som är duktig på tekniken i parterr så att varje tränare kan 

hjälpa brottarna på olika delar. 

  

Herrbrottare 1 beskriver sin nuvarande landslagstränares ledarstil som 

teknikinriktad; 

 

Han är i samma viktklass som mig också så han har lätt att se vad jag behöver 

jobba på eftersom det är samma saker som han har behövt göra. Han är väldigt 

duktig på att ge mig tekniktips och säger vad jag behöver tänka på. 

 

5.1.4 Förmåga att svetsa ihop en grupp 

Trots att brottning är en individuell sport och träningen utformas efter olika 

individers förutsättningar och behov så betonar brottarna att man strävar efter att 

träna som ett lag och hålla ihop som en grupp. Tränarens förmåga att svetsa ihop en 

grupp och få alla att jobba ihop mot samma mål anses därför vara väldigt viktigt. 
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Herrbrottare 1 tar upp betydelsen av att agera som ett lag på träningar och tävlingar; 

“Men typ på träningarna så blir vi ju som ett lag, vi är klubbkompisar. Så tränar vi ju 

tillsammans och på tävlingar så hejar vi fram varandra liksom, på träningarna så blir 

vi ju som ett lag”. Fortsättningsvis säger herrbrottare 1:  

 

Ja ett bra ledarskap är väl att få en bra sammanhållning i gruppen, att man får 

sina adepter att känna sig viktiga på något sätt, att alla blir sedda liksom. Att 

det inte blir så favoritinriktat liksom. Om det är någon som inte blir sedd så 

kanske det automatiskt blir så att man inte tycker att man är lika duktig som de 

andra. 

  

Även Dambrottare 1 tycker att det är viktigt att få en sammanhållning i både 

träningsgruppen och generellt bland olika klubbar i Sverige “...bra ledarskap skulle 

jag vilja säga är att man tar ansvar, inte bara tänker på sig själv utan på hela 

gruppen”. Vidare beskriver Dambrottare 1; 

  

Vi är ju ett landslag, vi ska ju liksom hålla ihop och tävla mot andra länder och 

så. Det är ju självklart att man ändå ska försöka hålla ihop och inte gruppera 

sig liksom...i Sverige liksom att det blir mycket tjafs och så i olika klubbar. Jag 

tycker att man borde försöka hålla ihop istället för att föra brottningen framåt. 

Vi vill ju vara bäst på mästerskap och vinna mot andra länder. 

  

Brottningen är en individuell sport men man behöver varandra för att kunna 

utvecklas. Dambrottare 2 menar att det är viktigt att man ställer upp för varandra, då 

brottning är en sport som det behövs två personer för att utöva. 

 

Där är vi faktiskt inte individuella, där är vi beroende av varandra, för om vi 

inte är flera så har vi ju ingen att träna med. Så det handlar ju om att ge och ta. 

Jag har varit sjuk ett tag så detta är egentligen min första träning på länge så 

jag åker ju inte hit på det här lägret enbart för min egen skull utan för att vara 

en i gänget och hjälpa de andra att förbereda sig så bra som möjligt inför EM. 

Så om jag inte hjälper dom nu så varför ska de då hjälpa mig sen? Så man 

måste ju se hela bilden och få en lagkänsla och ställa upp för varandra. 



 

18 
 

  

Herrbrottare 2 tar upp att det är viktigt om man vill utvecklas och komma långt inom 

brottningen så måste man ha bra sparringpartners samt en grupp som strävar åt 

samma håll.  

  

Det absolut viktigaste inom brottningen är ju att man har bra sparring sedan 

att man är en grupp där alla vill samma sak. Utan det är svårt att vara i en 

förening där man är själv som vill satsa. Det är svårt att nå någonstans ifall det 

är fler som är på lägre nivå utan det bästa vore att träna med dom på samma 

eller högre nivå som vill samma sak dag in och dag ut. Då man driver och 

peppar varandra. 

 

5.2 Vilka egenskaper anser de svenska landslagstränare inom brottning 

är viktiga att besitta för att vara en framgångsrik tränare?  

I detta stycke behandlas de svar vi fått in av fyra landslagstränare inom svensk 

brottning, varav två är män och är ansvariga för herrsidan och två är kvinnor som 

ansvarar för damsidan. Utifrån den data som samlats in har några nyckelfaktorer 

kunnat identifieras som redovisas nedan.  

 Lyhördhet 

 Utveckling 

 Förmåga att svetsa ihop en grupp  

 Individanpassning 

 

5.2.1 Lyhördhet  

Att en tränare ska vara lyhörd är något som förutom de aktiva brottarna själva även 

tas upp av landslagstränarna. De menar att utövarnas åsikter och tankar är något som 

tränarna bör respektera och beakta. 

Att en tränare ska vara lyhörd och förstående är något som tas upp av herrtränare 1 

som säger “När jag bemöter brottarna individuellt så måste jag vara mer ödmjuk och 

förstående”. Vidare beskriver herrtränare 1 hur förhållandet mellan tränare och 

adept enligt honom förändrats under de senaste årtiondena;  
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Då var utövare det vill säga brottare betydligt fler. Då var det den så kallade 

hårda ryska skolan, man behövde kanske inte vara medmänniska utan det var 

bara gör det här, gör det här så blir det bra. Den här mänskliga relationen var 

inte så viktig. Det här har kanske ändrats med åren då vi inte har lika många 

utövare, men vi vill nå dom här stora målen och då får jag vara mer 

medmänniska och så och vara medveten om den sociala det vill säga skola, 

arbete och allt vad det innebär. 

  

När vi frågar damtränare 1 om vad hon anser kännetecknar ett bra ledarskap så 

säger hon bland annat ”alltså jag skulle väl vilja säga att man är lyhörd också” och 

menar att man genom kommunikation med andra kan utveckla sig själv och andra till 

skillnad från att göra allt själv.  

Något som damtränare 2 belyser när vi frågade vad som kännetecknande ett bra 

ledarskap var kommunikationen mellan tränare och adept, det är viktigt att man tar 

in andras åsikter och inte enbart köra sin egen väg. 

 

Lyhörd, ja att man lyssnar in och tar in vad vill dom så att man inte kör sin grej 

och de inte är med på banan. Men ska vara öppen och ta in deras åsikter men 

samtidigt ska jag vara den som bestämmer. 

  

Herrtränare 2 anser att genom att försöka vara nära sina adepter visar man på ett 

bra ledarskap ”Vara nära sina adepter och vara en förebild hela tiden. Försöka vara 

en i gänget på något sätt.” Vidare så beskriver herrtränare 2 att kontakten med 

adepterna inte skall avbrytas efter träningen utan att man fortsätter att bry sig om 

personen efter brottningen.    

 

 

Man följer upp med att kolla läget med dom. Sen att man är positiv, man är 

hård men ändå rättvis.  Man gör det där lilla extra från att ringa dom till att 

klappa om dom efter en träning och fråga hur det kändes. Berättar vad de gör 

bra och vad de kan förbättra. Det är viktigt att man bryr sig om individerna. 
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5.2.2 Utveckling  

En återkommande faktor som de olika landslagstränarna tar upp när det gäller 

utveckling av elitidrottare är erfarenhet. De menar ifall man själv har varit på en hög 

nivå så är det ett bra redskap när man lär ut för man har då vetskapen om vad som 

krävs för att nå ända fram.  

  

För att kunna föra sporten framåt menar herrtränare 2 att alla de som har haft 

framgångsrika karriärer måste ställa upp för sporten och föra kunskapen vidare till 

de nya talanger som kommer. För herrtränare 2 föll det naturligt att ta steget från 

brottare till tränare men det är inte självklart för alla utan beskriver det såhär; 

 

Men oftast känner man att man har lagt så mycket tid på brottningen när man 

slutar och tjänar inga pengar på det. Så det är något man försöker göra efter 

karriären och då jobbar man mer och tyvärr så släpper man brottningen. 

Tyvärr så blir ju sporten drabbad av det om inte vi som har kvalitén och har 

varit på de här mästerskapen och vet vad som krävs och har blicken för det och 

kunna lära ut. 

  

Herrtränare 2 menar även på att man har olika prioriteringar beroende på vilken 

åldersgrupp man tränar ”Med seniorerna så är det mycket mer fokus på match och 

med de yngre så lägger jag mer fokus på teknik”. Han fortsätter sedan med att 

beskriva att med seniorerna är det högre prioritet på hur man ska göra under en 

match medan med de yngre så måste man låta dem lära sig de olika tekniska 

grunderna i lugn och ro.  

  

Tekniken är något som damtränare 2 anser är viktig för att ens adepter ska kunna 

utvecklas, men det gäller även för en landslagstränare att ha kunskap om de 

motståndarnas tekniker så man kan förbereda sina adepter på bästa möjliga sätt. 

Vidare menar damtränare 2 “Jag har väl en blandning kan man säga sen tittar jag 

väldigt mycket på detaljer också vad de kan förbättra för det är oerhört viktigt med 

tekniken beroende på motståndare och så.” Förmågan att lära ut och utveckla är 

något som herrtränare 1 anser är väldigt viktigt; 
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Om jag lär min adept och ser att han har utvecklats och lärt sig, då tycker jag 

att jag är en bra tränare. Du behöver kanske inte kunna alla tekniker inom 

brottning, men ger jag tips och ser att han blir bättre och bättre, att han uppnår 

sina mål, då är jag en bra tränare” 

 

Han menar även att denna utveckling inte behöver ske över en natt utan att först och 

främst försöker ha ett långsiktigt perspektiv i det hela.  

  

Aspekten om utveckling tas även upp av damtränare 1 som menar att man först och 

främst ska tänka på sina adepters bästa istället för sitt eget; 

 

Att man vill utveckla dom man jobbar med och alltså att man gör det för deras 

skull och inte för sin egen. Självklart måste man ju få nånting själv utav ett 

uppdrag eller jobb sådär men att…alltså att man vill utveckla dom man jobbar 

med. Så kan jag känna. 

 

5.2.3 Förmåga att svetsa ihop en grupp 

Att varje enskild individ känner sig sedd och som en i gruppen är något som är belyst 

under intervjuernas gång och tas upp av alla landslagstränare som intervjuats. De 

menar att sammanhållning och lagkänsla är ytterst viktigt att skapa för att kunna 

utvecklas och nå goda resultat.  

Herrtränare 1 nämner att trots att man behöver beakta alla individer specifika behov 

och förutsättningar så är det samtidigt viktigt att jobba som ett lag: 

 

“Jag tror att alla tränare oavsett idrott vill se ett lag och då menar jag när vi till 

exempel har åtta viktklasser, då vill jag se att alla åtta är i världseliten och så 

men samtidigt fokusera på en individ. Men jag tror att vi alla tränare vill se ett 

lag, vi vill vara ett lag, vi är det svenska landslaget.” 
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Detta tas även upp av damtränare 1 som beskriver betydelsen av att få en lagkänsla i 

gruppen; 

 

Fast brottning är en individuell sport så tror jag att det är mycket viktigt att få 

lagkänslan i sin grupp. Men det krävs ju ändå inte ett samspel på samma sätt 

ändå. Det är ju som… du måste kanske lita på dina lagkamrater på ett annat 

sätt. I brottningen går du ju ändå själv in på mattan i slutändan. Men du 

behöver ju ett lag för att kunna utvecklas, det är mycket svårare att träna 

brottning om du inte har någon att träna med. 

  

Damtränare 2 tar även hon upp vikten av att man formar ett lag även ifall 

brottningen är en individuell sport; ”Det här med teambuilding är oerhört viktigt, 

man ska ha ett lag även ifall man tränar individuellt så ska man trivas ihop. Annars 

stjälper man sig själv och andra man ska konkurrera emot.” Vidare beskriver hon att 

brottningen är både en individuell sport men samtidigt en lagsport, man konkurrerar 

mot varandra i Sverige men när det är dags för internationella mästerskap blir det en 

lagsport. “När man tävlar mot varann på ett SM så skiljer det väl sig åt men när man 

åker iväg med landslaget så är man ju bara en i varje vikt och då konkurrerar de ju 

inte med varann.” 

 

5.2.4 Individanpassning  

I det föregående stycket behandlades gruppsammanhållning och betydelsen av den. 

Dock anser landslagstränarna att individanpassning även är viktig för att kunna 

utveckla brottarna på bästa möjliga sätt. Det som tidigare uppkommit i intervjuerna 

med brottarna gällande individanpassning, tas även upp av landslagstränarna som 

beskriver hur olika brottare kräver olika typer av träning för att utvecklas.  

 

Herrtränare 1 tar upp betydelsen av att anpassa sin träning bland annat efter de 

viktklasser som finns inom brottningen: “Man måste anpassa sin träning efter just en 

brottare, efter just hans tekniker och efter just hans viktklass samt egenskaper”. 

 Något som Herrtränare 2 anser är viktigt är att man ska se alla individer, det spelar 

ingen roll vilken nivå de är på utan att alla har sin roll att fylla.  
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Det är viktigt att man bryr sig om individerna. Sen är det inte bara att lägga 

fokus på de här topparna när de är absolut bäst utan de behöver ju sin sparring, 

man måste se alla individer oberoende på vilken nivå de är, för det är ju 

roligare att träna 30 än att man bara typ 10 st. Då finns det ju inte lika mycket 

att växla runt och träna med. Så alla fyller en roll ute på mattan. Där tror jag att 

jag är väldigt duktig då jag lägger fokus på alla och inte bara på de som är bäst.  

 

Vidare så beskriver han att varje brottare har sin egen stil och när han tränar barn 

och ungdomar så ligger prioriteringen i träningen att hjälpa dem att hitta sin egen 

brottningsstil. Vidare menar samma tränare att brottningen handlar mer om att 

utveckla den stilen än att ändra den, brottningen är så pass individuell att alla stilar 

inte passar för alla då alla har olika genetiska förutsättningar. 

 

5.3 Vilka insatser krävs för att utveckla den svenska brottningen  

I detta stycke behandlas deltagarnas åsikter om vad som bör utvecklas och hur den ideala 

träningsmiljön skulle se ut för dem. Efter sammanställningen av intervjuerna har ett antal 

nyckelord kunnat identifieras. 

 Träningsmöjligheter  

 Ledarstaben  

 Ekonomiska resurser  

 Synlighet i media 

 

5.3.1 Träningsmöjligheter   

Flera av intervjupersonerna konstaterar att träning är en av de viktigaste faktorerna 

till att nå framgång. I nuläget är möjligheterna att träna enligt dem begränsat och 

påverkar därmed resultaten i tävlingar. 

Herrtränare 2 menar för att kunna nå bästa resultat så skulle man behöva samla alla 

Sveriges bästa brottare på ett ställe samtidigt som ledare skulle arbeta heltid.  
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“Jag skulle gärna kunna jobba heltid med att vara tränare. Typ ha ett SOC-

center som Norge har. Att alla måste vara där om de vill vara med i landslaget. 

Vi har ju gymnasium idag men jag skulle vilja att de bästa skulle samlas på ett 

och samma ställe.” 

 

Herrtränare 1 tänker även han i samma banor som herrtränare 2:  

 

Det är ju det att vi har möjligheter att träna, elitsatsningen kräver ju kanske 

från nio till tolv pass i veckan då. Och då skulle man behöva möjligheten till 

det.... Det är den här träningsmängden som behövs och det ideala vore ju att 

kunna träna nio till tolv pass i veckan.” 

  

I samtalen med intervjupersonerna framkommer det tydligt att man som brottare är 

väldigt beroende av sparring, det vill säga att man möter bra brottare för att kunna 

utvecklas själv. Behovet av sparring tas upp av damtränare 1 som konstaterar att det 

vore bra att träna med andra länder och brottare;  

 

Samlingar så att man får träna mycket med andra och möta olika brottare och 

så där. Det tycker jag nog skulle vara bra. Sedan mycket möjligheter till träning 

med andra länder, man kan ju träna mycket på plats i Sverige också men mer 

utspritt. 

 

Herrtränare 1 lyfter även han upp vikten av att träna med andra framgångsrika 

länder inom brottning; 

 

För det första så är vi ju väldigt beroende av sparring, och för att bli bäst i 

världen så måste vi möta de olika nationer i toppen. Vi måste träna med dom 

och lära oss från dom. För att stå högst upp på pallen så måste man ha åkt runt 

och tränat med andra nationer och framförallt tränat på olika stilar. 

 

Just sparringpartners menar även damtränare 2 är viktigt för att man ska kunna 

utmana och utveckla sina adepter. “Ja, framförallt sparringpartners. Man skulle 
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behövt köpt in lite sparringpartners från utlandet, olika länder. Det är det man 

behöver för att kunna utveckla sig, möta folk från olika länder på träningsnivåer för 

att lära sig olika stilar och så.” 

  

Dambrottare 2 känner att hon har bra förutsättningar och det är precis det som de 

ovan nämnda ledarna har varit inne på att just att ha närhet till faciliteterna samt att 

man samlar brottarna på ett och samma ställe för att få sparring. 

 

Asså jag skulle nästan säga som den är nu. Nu tränar dom flesta brottarna i 

min hemmamiljö på samma ställe och bor i närområdet. Vi är inte med i 

samma klubb men tränar tillsammans. Och det är bland annat några OS-

medaljörer så mer sparring än så kan det inte riktigt bli. 

  

Även damtränare 2 menar på att just närhet till de olika faciliteterna skulle vara det 

ideala för att kunna ta nya steg framåt. 

 

Jag tror att det är närhet till saker, som träningslokaler och att det är en bra 

lokal som har en hörna med ett gym, rehab grejer, man har sina brottarmattor, 

kanske en bra lokal om man ska ha övernattning när det är träningsläger. Just 

med närhet är det bra ifall man har det samlat så. 

 

5.3.2 Ledarstaben  

Det framkommer från både de kvinnliga och manliga intervjupersonerna att de gärna 

ser en utveckling inom ledarstaben för respektive landslag. De är nöjda med de 

tränare de har i nuläget men menar på att för att kunna utvecklas ytterligare så skulle 

det behövas att man tog in experter på olika områden så som fystränare, 

sjukgymnaster och idrottspsykologer.  
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Dambrottare 2 är en av de som påpekar bristen av kompetens inom de olika 

områdena på ledarsidan och berättar hur hon önskar att det vore.  

 

Det är att ta in fler kompetenta personer, för nu har vi ju tre förbundskaptener 

som står med hela lasset själva, med hela Sveriges brottare. Där skulle man 

kunna vara minst fem stycken som man bollar idéer med där en har 

huvudansvaret. Alla behöver inte vara brottningstränare utan det kan vara 

fystränare, sjukgymnast osv. Så hela organisationen runt brottarna ger dom allt 

de behöver för att utvecklas, återhämta sig mm. Det kan vara psykolog och sånt 

också för det är något man lätt glömmer bort. Så det är nog det att få en 

tränarstab i större skala och kompetenta personer. 

  

Herrbrottare 2 påpekar även han att det skulle behövas fler tränare inom 

brottningen då det kan bli svårt för en tränare att hjälpa alla när de är många på 

träningarna.  

  

Det är lite brist på tränare nu tycker jag, vi har en tränare på träningarna och vi är ca 20 

stycken brottare. Så det blir svårt för tränaren att kunna se var och ens behov, sen att kunna 

sätta sig in i varje brottares stil så det nära samarbetet är ju absolut jätteviktigt. 

 

5.3.3 Ekonomiska resurser 

Det framkommer tydligt från både ledarna och brottarna att brottningen i Sverige har 

svårt att hänga med de ledande nationer inom brottningen och mycket grundar sig i 

ekonomin. Ingen av brottarna eller ledarna kan ägna sig åt brottningen till hundra 

procent då de behöver dagliga arbeten för att kunna försörja sig själva och sina 

familjer. Herrtränare 2 som hjälper till så mycket han kan får ingen ersättning för sin 

tid. “Jag är ju här och tjänar inga pengar på att vara tränare idag, inte en enda krona.” 

Han fortsätter sedan med att beskriva att han endast ställer upp för att han brinner 

för brottningen och skulle inte kunna tänka sig ett liv utan den. Men han är väl 

medveten om att det handlar lika mycket om boendefrågor som ekonomin och det är 

något som inte kommer att kunna lösas idag. “Men tyvärr är det ju ekonomiska frågor 

så som boende situationer. Jag skulle nog inte kunna flytta ifrån Stockholm till tex 

Arboga som har ett brottargymnasium. “ 
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Den ekonomiska aspekten lyfts även upp av herrbrottare 1 som menar att både aktiva 

utövare och ledare borde ges ekonomiska förutsättningar att kunna hålla på med 

brottning på heltid;  

 

Att ge dom aktiva de förutsättningar som behövs för att kunna göra en seriös 

satsning. Just med att vi inte får något ekonomiskt stöd så blir det svårt att ha 

samma förutsättningar som ryssar och amerikaner som tränar på heltid. Även 

om vi kanske hinner med lika många pass så tär det på kroppen att stiga upp 

tidigt på morgonen för att försöka göra ett morgonpass innan man åker till 

jobbet. Det är ju liksom inte riktigt samma sak. Plus att kunna ge tränarna 

samma sak, kunna ge dom lön så att de kan fokusera på det.  

 

Vidare förklarar herrbrottare 1 om förutsättningar; “Att jag har en stabil inkomst, 

någonstans att bo, ett rimligt boende så att jag kan följa mitt träningsupplägg utan 

någon stress utan bara kunna fokusera på träningen utan att behöva tänka på att 

jobba eller plugga” 

  

Även Damtränare 2 menar på att det är av stor vikt att man har resurser att kunna 

åka på olika träningsläger runt om i världen för att kunna ta lärdom hur 

konkurrenterna tränar, men framförallt att kunna erbjuda adepterna bästa möjliga 

förutsättningar i form av en större ledarstab.   

 

Sen resurser för att åka på flera läger utomlands. Det är lite som olympiska 

pengar som en del får och då går de pengarna till sparring eller vissa tävlingar 

eller träningsläger sen att man skulle kunna ha mer personliga tränare också 

och inte bara en till alla. Sen massagepengar förstås för att underhålla kroppen 

från skador och så. Mycket handlar ju om pengar. 
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5.3.4 Synlighet i media  

Brottningen har på senare år fått svårare att hävda sig i idrottssverige och det har 

medfört att intresset har minskat för sporten. För att kunna vända den negativa 

trenden så menar både ledarna och brottarna att man måste synas mer i media. 

Behovet av mediabevakning lyfts upp av dambrottare 1 som säger att den inte är stor 

i nuläget men att den enligt henne är på uppgång; “Ja media till exempel. Brottning 

är inte en så jättestor sport just nu, men jag tror nog att det är på gång liksom”. 

  

För att sporten ska kunna få mer uppmärksamhet och kunna synas mer i media så 

tror herrtränare 2 att det krävs att någon inom brottningen och sticker ut; “Men 

framförallt så måste man ju försöka få ut sporten mer i tv såklart sen tror jag att man 

måste nog ha nån med lite personlighet typ som Zlatan, vara lite kaxig och skrytsam, 

man sticker ut helt enkelt”. Men han påpekar att det endast kommer att fungera ifall 

denna “person” kombinerar sin utstickande aura med resultat på den absoluta 

elitnivån.  

  

6. Resultatanalys  

Ett av de tydligaste sambanden som vi såg mellan de olika landslagstränarna var att 

alla varit aktiva brottare som verkat på den yttersta elitnivån. Larsen (2013) skriver 

att många idrottare behöver träna med sina förebilder för att kunna ta ett ytterligare 

steg i sin utveckling. Flera av de brottare vi intervjuat nämner under samtalen att de 

ser upp till sina tränare och beundrar vad de åstadkommit under sina karriärer. De 

vill bli minst lika bra och följa samma väg som de tagit. Brottarna som blivit 

intervjuade betonade erfarenhet som en viktig merit hos en landslagstränare. Detta 

är något som stämmer överens med vad Lennartsson (2007) har kommit fram i sin 

studie att coacher som blivit framgångsrika haft en uppväxt som varit starkt präglat 

av idrott. Lennartsson (2007) skriver att det är viktigt att man brinner för den 

idrotten man verkar i för att man ska kunna lyckas. För att bli en framgångsrik 

utövare och tränare inom brottningen så måste man verkligen brinna för sporten. Det 

har kommit fram ur våra intervjuer att ekonomin inom sporten är begränsad och det 

är ingen av de fyra landslagstränarna som har en tjänst på mer än 50%. En av de fyra 
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tränarna får dessutom ingen som helst ersättning för sina tjänster utan vill endast 

bidra till att föra sporten framåt.  

  

Lyhördhet är en faktor som tas upp av både tränare och aktiva brottare. Forskarna 

Kulikov (2001), Bloom & Salmela (1997) och Martens (2012) betonar vikten av 

relationen mellan tränare och adept och det är även något som lyfts fram av 

intervjupersonerna i denna studie som menar att det är en viktig faktor för ett bra 

ledarskap. Intervjupersonerna lyfter upp förmågan att som tränare lyssna och ta sig 

till åsikter från sina adepter som en av nyckelfaktorerna. Under intervjuerna 

framkom det tydligt att relationen mellan tränare och adept ansågs mycket viktig. För 

att kunna nå ut till sina adepter så ansågs det viktigt att se hela människan bakom 

själva brottaren och även ta hänsyn till det som sker utanför mattan. En av 

intervjupersonerna nämner att även om det är viktigt att lyssna och ta till sig åsikter 

från de aktiva brottarna, så är det i slutändan tränaren som bestämmer. Detta är även 

något som Jones, Armpour och Potrac (2004) tar upp i sin studie. 

Både tränare och aktiva brottare nämner att en tränare bör kunna anpassa sin 

ledarstil efter varje individ och deras förutsättningar. Som Nash, Spoule och Horton 

(2011) beskriver i sin studie krävs det att man är anpassningsbar när det gäller allt 

från träningsmiljöer till de individer man tränar. Eftersom brottning till stor del 

handlar om känslan kring olika vinklar och grepp, så är den individuella delen inom 

träningen viktig då alla individer kräver olika former av träning för att få fram det 

bästa ur dem. Rydberg (2005) nämner att vikten av balans mellan kunskaps- och 

personlighetsutveckling måste hittas innan inlärningen kan ta fart och bli bestående. 

Detta kommer även upp i intervjuerna då många av intervjupersonerna påpekar 

betydelsen av en tillit och förståelse mellan tränare och adept. Det framkommer även 

under samtalen med tränarna att det inte endast handlar om att utbilda brottaren 

utan även personen bakom den, det vill säga hela individen.  Även Hedberg (2011) 

och Cassidy (2009) tar upp att tränarskap nuförtiden handlar mer om att utveckla 

alla egenskaper hos individen och inte bara den som gäller för den aktuella idrotten. 

Fahlström, Glemne & Linnér (2016) betonar vikten av att man besitter kunskapen att 

sätta ihop en fungerande träningsgrupp. De nämner att en bra träningsgrupp är en 

framgångsfaktor för varje enskild individ. Detta får även stöd av Henriksen (2010) 

som menar att en träningsgrupp bidrar med stödjande relationer och vänskap oavsett 
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vilken prestationsnivå den ligger på. Inom brottningen så har det framkommit att 

behovet av bra sparringpartner är den mest centrala delen i brottningen för att kunna 

utvecklas. Brottarna som intervjuades menade på att sparring hjälper dom att 

utmana sig själv men att de även hjälper varandra i form av vägledning och kunskap 

när inte tränare är på plats. Brottning är en individuell sport men man är lika 

beroende av din sparringpartner som till exempel en spelare i ett fotbollslag är av 

sina lagkamrater.  

  

I resultatdelen beskrivs relationen mellan tränare och adept som ett väldigt speciellt 

band. Samarbetet måste vara nära och tillit är den viktigaste ingrediensen för att man 

ska kunna nå resultat. Jones, Armor och Potrac (2004) menar att det är egenskapen 

att lära känna sina adepter som gör en riktigt bra tränare. Det gäller att tränaren lär 

sig hur den aktive reagerar i olika situationer både på och utanför idrotten för att nå 

långt. De menar dock att relationen mellan tränare och adept inte får vara för nära, 

man måste hålla ett professionellt avstånd för att kunna bibehålla sin status som 

ledare. Herrtränare 2 menar även han att det är viktigt för en ledare att uppträda 

som en förebild för sina adepter både inom och utanför idrotten. Det är viktigt att ha 

en nära relation men ändå komma ihåg att det är tränaren som bestämmer i 

slutändan.  

Som Irwin, Hanton och Kerwin (2004) skriver är den så kallade ”mentorstränaren” 

ursprunget till en elittränares kunskap. Under intervjuerna så framkom det inte att 

någon av tränarna har en liknande ”mentorstränare” utan agerar utifrån egna 

erfarenheter. En av tränarna beskrev hur bra en av dennes tidigare tränare varit för 

hen och dennes utveckling men nämnde inget om att hen skulle ha tagit hjälp i form 

av tips och råd ifrån denna tränare. Det som kan anses vara aningen förbluffande 

med detta resultat är att trots att studien menar att det är en av de viktigaste 

faktorerna för framgångsrikt ledarskap, så verkar det som att ingen av de tränare vi 

intervjuat tagit hjälp av tidigare tränare. Det har i varje fall inte framkommit under 

intervjuerna 
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7. Diskussion  

Det övergripande syftet i denna studie var att öka kunskapen kring tränarutveckling 

för den elitutvecklingsplan det svenska brottningsförbundet vill ta fram med det 

specifika syftet att identifiera de egenskaper en tränare på elitnivå bör besitta. Nedan 

kommer en sammanfattning av de resultat som tagits fram och de slutsatser som kan 

utläsas utifrån den samlade datan. Vidare kommer en metoddiskussion föras där 

både för- och nackdelar med arbetets tillvägagångssätt kommer att diskuteras. 

 

7.1 De aktivas förväntningar på en bra ledare 

I den tidigare forskning som finns där man studerat ett bra ledarskap framkommer 

ett antal faktorer och egenskaper som en ledare förväntas besitta för att kunna nå 

framgång. Några av de här faktorerna och egenskaperna har tagits upp av de aktiva 

brottarna. De mest centrala faktorerna vi har utläst är att en ledare ska vara lyhörd, 

individanpassad samt kunna skapa en sammanhållning inom laget/träningsgruppen. 

 

7.1.1 Lyhördhet  

Att vara lyhörd och skapa en relation med den aktive är något som tidigare studier 

har kommit fram till är en nyckelfaktor för att kunna nå goda resultat. De brottare 

som har intervjuats menar att relationen till tränarna är en viktig del i deras 

utveckling. De menar att ifall samarbetet ska fungera mellan tränare och adept måste 

det finnas ett förtroende för ledaren. De brottare som vi har intervjuat har höga 

ambitioner och det är därför förtroendet är så viktigt, när de är på träningen ger de 

100% och måste tro att det de gör kommer att hjälpa dem att konkurrera på allvar 

med de övriga nationerna. Men de ser även att en ledare ska kunna vara någon som 

de kan prata med om andra saker än brottningen, de vill att ledaren ska vara en 

stöttepelare. Det är viktigt att det finns en dialog mellan tränare och adept men det 

krävs ändå att tränarna ställer krav och ger kritik när det behövs. 

 

7.1.2 individanpassat ledarskap  

När det gäller brottning så är en individanpassad ledarskapsstil bland de viktigaste 

egenskaperna som en tränare bör ha. De intervjuade brottarna berättar att det i 
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början handlar om att hitta sin egen brottningsstil och sedan handlar det om att 

utveckla den. Därför anser de att det är viktigt att en ledare sätter sig in i varje enskild 

brottares stil för att kunna hjälpa hen att utvecklas. Varför det är så är helt enkelt för 

att varje människa är olika, har olika kroppstyper och olika genetiska förutsättningar 

vilket gör att alla tekniker inte funkar för alla. Som vi har förstått handlar det mycket 

om att hitta en känsla i alla de olika tekniker som finns och därför är det viktigt att 

som ledare kunna förmedla den känslan genom att visa de olika teknikerna. Som 

fotbollsspelare kan man på bästa sätt jämföra den här känslan med tillslaget man har 

på en fotboll, det är svårt för en tränare att kunna verbalt beskriva hur du ska skjuta 

utan det är något du försöker hitta själv. Det är även något som kan misstolkas av oss 

som inte är brottare då vi inte kan till hundra procent veta vad de menar, vi kan bara 

anta. 

 

7.1.3 Sammanhållning  

Nyckelordet sammanhållning kan i viss mån gå in lite på nyckelordet lyhördhet då 

det handlar om att en ledare ska kunna lyssna och se vad en träningsgrupp behöver 

för att få en bra sammanhållning. Med en bra sammanhållning i en grupp förstår vi 

det som de optimala förutsättningarna för att kunna nå resultat. Det är viktigt att 

sammanhållning i landslaget är god då det skiljer sig från ett SM där man tävlar emot 

varandra. Brottarna menar att i landslaget blir brottarna mer som ett lag trots att 

tävlingen sker individuellt. Brottarna menar vidare att det är lättare att uppnå sina 

mål ifall man hjälper varandra, man blir mer motiverad ifall man är en grupp som 

strävar åt samma håll. Men även här så är sparringen en av de uppgifter som ledare 

ställs inför, de måste hålla sina brottare motiverade och det gör man med rätt form av 

sparring. Inom brottningen är det vanligt att det tas in andra brottare från andra 

länder för att ska kunna utvecklas men framförallt för att kunna sparra varandra. Att 

ta in brottare är både på gott och ont, det är något som skiljer sig från andra idrotter 

då träningsmetoderna oftast vill hållas hemliga. Sedan är det en fråga hur det 

påverkar sammanhållningen i en grupp då man tar in andra brottare.    

Det går dock att ställa sig kritisk till hur sammanhållningen är i ett landslag som 

består av individualister när det handlar om laguttagningar. Enligt reglementet så får 

endast en i varje viktklass tas ut i internationella mästerskap och hur påverkar 

egentligen det sammanhållningen i gruppen?   
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7.2 Tränarnas syn på egenskaper en bra tränare bör besitta 

De centrala begrepp som är återkommande i våra samtal med landslagstränarna är 

att en framgångsrik tränare bör vara lyhörd och fokusera på utveckling.  

 

7.2.1 Lyhördhet  

Under våra intervjuer med landslagstränarna nämnde alla fyra av dem att en tränare 

bör kunna lyssna på sina adepter och ta till sig åsikter och frågor som dessa har. Detta 

gäller inte bara innanför “mattan” utan även utanför den där saker utanför 

brottningen, till exempel livssituationen eller dylikt, kan diskuteras. Något som kan 

ifrågasättas är ifall tränarna själva tillämpar denna faktor i sitt ledarskap eller om det 

bara är något som tas upp för att ge ett bra intryck om sig själva ut gentemot 

allmänheten. En annan aspekt som bör noteras är att även om en tränare anses vara 

bra på att lyssna till sina adepter, så kan det hända att denne tränare inte tar hänsyn 

till deras åsikter utan kör vidare på sitt eget sätt och struntar i att förändra sitt sätt att 

agera på.  

 

7.2.2 Fokus på utveckling  

Rent generellt så kan det sägas att en utveckling hos sina adepter är något som alla 

tränare oavsett idrott eller nivå vill se. Detta lyfts även upp av landslagstränarna som 

förutom kunskapen att utveckla ser förmågan att lära ut som en viktig del i det hela. 

En tränare kan sitta inne på mycket information och kunskap men saknar tränaren 

förmågan att lära ut detta kan det i sin tur kan leda till att det kan bli väldigt svårt att 

nå önskade mål och resultat med sin träning.  

Finns det något kvitto på att en tränare har lyckats utveckla sin adept? Finns det 

egentligen något sätt att mäta utveckling? Kan det baseras på placeringar i nationella 

och internationella tävlingar eller finns det något annat lämpligt sätt att mäta 

utveckling? Ett konkret och bra svar på detta är svårt att få men utveckling kan enligt 

oss på bästa sätt mätas genom en individs placeringar i nationella och internationella 

tävlingar.  
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7.3 Vad krävs för att utveckla den svenska brottningen 

Intervjupersonerna i studien var väldigt tydliga med att det finns brister inom den 

svenska brottningen. Den definitivt största faktorn för att utveckla den svenska 

brottningen var att få in ekonomiska resurser till brottningen som skulle möjliggöra 

allt från skadeförebyggande arbete till att elitsatsande landslagsbrottare kunde träna 

och tävla på heltid. 

För att kunna livnära sig på brottning så krävs pengar, för att få in pengar så krävs 

sponsorer, för att locka sponsorer krävs synlighet i allmänheten och media. Denna 

ekvation är svår att lösa utan att tillämpa alla komponenter i den. Därför anser vi att 

synlighet i media kan vara den snabbaste vägen att gå för att locka sponsorer och 

därmed få in mer pengar i sporten. Trots att Sverige som land varit framgångsrika i 

de stora mästerskapen inom brottning under de senaste årtiondena är sportens 

synlighet i Sverige ytterst begränsad. Som en av tränarna som intervjuats säger så är 

det kanske nödvändigt att någon “utanför boxen” kommer fram, någon som kanske 

är lite extra kaxig och sticker fram ur mängden och får folk att bli intresserade av 

brottning.  

Som tidigare nämnts så anser landslagstränare att erfarenheten är ett viktigt redskap 

för att kunna utveckla sina adepter på elitnivå. De sitter inne på mycket kunskap om 

vad som krävs för att nå den absoluta toppen. Vi anser att ett av de steg man måste ta 

för att kunna föra brottningen framåt är att man tar vara på de resurser man har. Det 

framgår tydligt att man inte kan livnära sig på brottningen som tränare och vissa får 

ingen ersättning. Därför måste man fånga upp de brottare som har avslutat sina 

karriärer och tar vara på de erfarenheter och kunskaper de har för att kunna förmedla 

det vidare till nya brottare. För att det ska kunna fungera är det viktigt att brottarna 

som har avslutat sina karriärer känner att de blir uppskattade.  

Något som vi anser kan förbättras är kommunikation mellan föreningarna, för att 

kunna ge brottarna de bästa förutsättningarna så behövs det att föreningarna hjälper 

varandra. Det kan handla om att man låter sina brottare träna mot varandra så de får 

en ännu högre kvalité på träningarna. Det är dock inte bara samarbetet mellan 

föreningarna som måste förbättras utan även samarbetet mellan förening och 

förbund. Som vi har förstått det är relationen mellan tränare och adept viktig. Det blir 

svårt för en landslagstränare att sätta sig in i varje brottares stil under varje 

landslagsläger eller tävling. Vi tror att det skulle underlätta för landslagstränaren ifall 
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det fanns en kontinuerlig dialog med tränarna i föreningarna för att kartlägga 

brottarna och deras behov. Ett annat förslag är att tränarna från föreningarna är 

närvarande på landslagstävlingar, vilket skulle innebära en större trygghet för 

brottarna.  

 

7.4 Metoddiskussion  

Valet att använda intervju som metod kan i efterhand diskuteras. En nackdel med att 

använda sig av intervjuer är att det varit tidskrävande med de transkriberingar och 

databehandling som det inneburit. Urvalet bestod av totalt åtta personer varav fyra 

var män och fyra var kvinnor, detta för att ge en så rättvis fördelning mellan könen 

som möjligt. Urvalsgruppen kan anses vara relativt liten för att kunna dra några 

större slutsatser och kunna uttala sig över en större grupp människor. Dock kan det 

konstateras att de svar som samlats in genom intervjuerna varit utförliga och öppna, 

vilket i sin tur gjort att studiens syfte och frågeställningar besvaras på ett bra sätt. 

Dessa svar hade varit svåra eller näst intill omöjliga att få fram ifall enkät används 

som metod.  

Då två av frågeställningarna var riktade mot två olika grupper, det vill säga tränare 

och utövare, så var det nödvändigt att ta fram två intervjuguider för att på bästa sätt 

svara på varje enskild frågeställning. Tanken i början var att använda en 

intervjuguide genom hela arbetet men efter diskussioner kom vi fram till att det var 

nödvändigt med två separata intervjuguider. Utformningen av en andra intervjuguide 

var oplanerad och rubbade således vår tidsplanering kring arbetet till en viss del.  

Sju av åtta intervjuer genomfördes innan eller efter träningar i samband med ett 

landslagsläger i Stockholm. Det som kan ha påverkat intervjuerna och de svar vi fått 

in negativt är att intervjuerna i fyra av fallen ägde rum i ett litet rum i anslutning till 

samma hall där själva träningarna hölls. Detta kan ha påverkat intervjupersonernas 

svar då de eventuellt trott att någon annan förutom de som höll i intervjuerna hört 

vad de sagt och således påverkat intervjupersonernas konfidialidet.  

En av de åtta intervjuerna genomfördes via telefon. En farhåga som vi intervjuare 

hade inför denna telefonintervju var de eventuella problem som skulle uppstå med 

transkriberingen och kvalitén av inspelningen av intervjun. Detta visade sig dock i 

slutändan inte vara något problem. Eftersom kroppsspråk och ansiktsuttryck inte 
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gick att läsa av i telefonintervjun så kan det ha påverkat tolkningen av svaren vilket i 

sin tur påverkar tillförlitligheten i studien. 

Alla fyra av brottarna intervjuades strax eller tidsmässigt nära inpå efter att träningen 

var slutförd. Detta kan ha påverkat deras förmåga att tänka klart och ge utförliga svar 

så nära inpå en fysiskt krävande prestation. Det ideala hade varit att intervjua 

brottarna flera timmar innan eller efter en träning men med tanke på 

brottningslägrets tidsupplägg var detta något som var av praktiska skäl inte var 

möjligt. 

Något som eventuellt kan ha påverkat resultatet och fått det till en viss del vinklat är 

att de personer som medverkat i studien valts ut av andra personer. Som tidigare 

nämnt så var det vår kontaktperson på det Svenska brottningsförbundet som valde ut 

de ledare som skulle medverka i studien och därefter valde dessa ledare ut vilka 

aktiva brottare som skulle delta. 

 

7.5 Framtida forskning  

Det resultat som har kommit fram från denna studie är spännande och vore 

intressant att forska vidare kring. I en eventuell vidareutveckling av denna studie kan 

det vara intressant att studera till vilken grad tränare och ledare lever som dom lär ut. 

De ramverk som ställs för ledare och tränare ser utifrån sett väldigt bra ut, men 

frågan är om man verkligen jobbar enligt dessa ramverk?  

 

8. Författardeklaration  

Båda författarna har i genomförandet av denna studie tagit samma ansvar. Hela 

uppsatsprocessen, innefattande forskningsplan, metod, intervjuer, resultatdel, 

sammanställning, opponering samt korrigering har genomförts tillsammans. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide för tränarna 

Vi går det idrottsvetenskapliga programmet i Umeå och gör en studie om vad det krävs för att 

bli en framgångsrik coach. Målet med den här studien är att utvärdera elitbrottare och 

elitcoacher syn på vad som är en framgångsrik coach och hur man tar sig dit. Fråga ifall det är 

okej att vi spela in intervjun Det kommer inte nämnas några namn, det kommer alltså vara 

anonymt. Den här intervjun kommer att ta ca 30 minuter. Den här intervjun kommer vara 

indelad i tre stycken olika teman, 

 

Tema 1, Bakgrund  

 Kan du berätta lite om dig själv? (namn, ålder, yrke, utbildning) 
 

 Berätta hur ditt ledarskapsuppdrag ser ut idag (Vem är du tränare för, ålder, ensam 

eller flera tränare, vilken nivå) 
 

 Berätta om dina erfarenheter som tränare (hur länge har du varit tränare, för vilka 

åldrar,) 
 

 Vad var det som fick dig intresserad till att börja som tränare? (speciellt inom 

brottningen) 
 

Tema 2  

 Kan du förklara hur din ledarstil ser ut idag? 
 

 Har din ledarstil förändrats under åren? 
(isåfall varför tror du det?) 
 

 Vad anser du kännetecknar ett bra ledarskap på den absoluta elitnivån?  
 

 Vilken eller vilka egenskaper tror du är viktigast för en ledare för att kunna nå och 

bibehållet ett bra resultat? (nationellt & internationellt)  
 

 Vad är det som skiljer sig mest från att vara en tränare i en elitförening till att vara 

förbundskapten?   
 

 Vad är det som krävs för att bli förbundskapten inom svensk brottning? 

 

 Tror du att det finns skillnader mellan av att vara tränare i en individuell elitidrott 

jämtemot en lagidrottt? 
 

 Hur ser din ideala träningsmiljö ut? ( Som Coach, tex träningsgrupper)  

 



 

 

 Tror du att ledarskapsstilen skiljer sig mellan manliga och kvinnliga tränare? 
 

Tema 3, Övrigt  

Om brottarförbundet hade haft obegränsat med resurser hur skulle du då gå tillväga för att 

utveckla sporten ytterligare? (vad är det som saknas i nuläget) 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide för brottarna    

Vi går det idrottsvetenskapliga programmet i Umeå och gör en studie om vad det krävs för att 

bli en framgångsrik coach. Målet med den här studien är att utvärdera elitbrottare och 

elitcoacher syn på vad som är en framgångsrik coach och hur man tar sig dit. Fråga ifall det är 

okej att vi spela in intervjun Det kommer inte nämnas några namn, det kommer alltså vara 

anonymt Den här intervjun kommer att ta ca 30 minuter. Den här intervjun kommer vara 

indelad i tre stycken olika teman. 

 

Tema 1, Bakgrund 

 Kan du berätta lite om dig själv? (namn, ålder, yrke, utbildning) 
 

 Vad fick dig intresserad att börja med brottning?  

 

 Hur länge har du hållit på med brottning? 

 

 Hur länge har du varit aktiv inom landslaget?  

 

 

Tema 2  

 Vad anser du kännetecknar ett bra ledarskap?  

 

 Hur skulle du beskriva dina nuvarande tränares ledarstilar? ( Skiljer de sig åt isåfall 

hur) 

 

 Återkoppla till första frågan, Vad anser du är ett bra ledarskap på den absoluta 

elitnivån.  

 

 Vilken eller vilka egenskaper tror du är viktigast för en ledare för att kunna nå och 

bibehållet ett bra resultat? (nationellt & internationellt) 
 

 Skiljer sig era träningsmetoder inom klubb och landslag?  

 

 Hur tror du ledarskapet skiljer sig från individuell idrott mot lagidrott? 
 

 Hur ser din ideala träningsmiljö ut? ( Som Coach, tex träningsgrupper) 
 

 Tror du att ledarskapsstilen skiljer sig mellan manliga och kvinnliga tränare? 

 

 

Tema 3, Övrigt 



 

 

 Om brottarförbundet hade haft obegränsat med resurser hur skulle du vilja se att 

sporten utvecklas ytterligare? (vad är det som saknas i nuläget) 

 

 Har du några ambitioner att bli tränare i framtiden? 

Isåfall hur skulle du vilja agera som tränare? 
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