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Sammanfattning 

Att arbeta som tränare och utbilda, guida och handleda idrottare är ett komplext och 

dynamiskt arbete. Vilket kan innebära att behöva anpassa sig till olika förmågor, 

inlärningsstilar och kunskap. Eftersom tränarskap är en komplex social process som involvera 

flera interagerande variabler har behovet av holistiskt tränarskap uppmärksammats. Tidigare 

forskning har betonat vikten av holistiskt tränarskap för att motverka destruktiva 

tränarpraktiker och träningsmiljöer som enbart fokuserar på prestation. Samtidigt som 

holistiskt tränarskap beskrivits som ett sätt för förändring, är det få studier som undersöker 

tillämpningen av holistiskt tränarskap i praktiken. Vilket innebär bristande förståelse för hur 

tränare tillämpar holistiskt tränarskap. Detta arbete undersöker en grupp tränares erfarenheter 

av att tillämpa holistiskt tränarskap i svensk hastighetsskridskoförening. Syftet med denna 

studie är att utforska en grupp tränares erfarenheter av att tillämpa holistiskt tränarskap i form 

av utvecklingsprojekt i en svensk hastighetsskridskoförening. Studien designades som 

utforskande fallstudie. Fem tränare inkluderades genom strategiskturval. Fem observationer 

och fem semistrukturerade intervjuer genomfördes. Både deltagande och icke deltagande 

observation genomfördes. Intervjuerna bestod av 14 frågor och tog 60 till 75 minuter. Data 

analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra teman: 1) Att visa 

omsorg, 2) skapa förutsättningar för personlig utveckling, 3) skapande av trygg och 

inkluderande miljö och 4) stöttning av individuell idrottsutveckling. Resultaten från 

undersökningen visar att holistiskt tränarskap potentiellt kan tillämpas i svenska 

idrottsföreningar genom att ha en gemensam strategi, värdegrund och en bred syn på idrott.  
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för eran goda bemötande, fast vi var två bort tappade studenter med ingen tidigare kunskap av 

hastighetsskridsko. Vårat intresse för att förstå och undersöka holistiskt tränarskap har växt 

under studierna på Göteborgs Universitet. Medan när möjligheten att undersöka IK Hoppfull 

utvecklingsprojekt var det ”match made in heaven”. 
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1. Introduktion  

Att arbeta som tränare och utbilda, guida och handleda atleter är ett komplext och dynamiskt 

arbete (Jones m.fl., 2012; Jones & Wallace, 2005). En tränare som jobbar med att utveckla en 

grupp idrottares teknik kan behöva anpassa sig till olika idrottare förmågor, inlärningsstilar 

och kunskap. En tränare kan också komma att behöva ta hänsyn till olika idrottares bakgrund, 

förutsättningar och erfarenheter. Eftersom coaching processen innebär att hantera en mängd 

olika problem vilka påverkas av ett flertal faktorer, är det svårt och rent av omöjligt att arbeta 

efter en färdig mall (John Dohlsten, 2020; Whitley m.fl., 2018). En tränare behöver därför 

inta olika roller och ha ett antal olika kompetenser och förmågor. Förutom idrottspecifika 

kunskaper behöver tränare även pedagogiska kunskaper, fysiologiska kunskaper, kunskaper 

om psykologi och klara av att hantera administrativa uppgifter (Jones & Turner, 2006). 

Tränarskapets relationsdimensioner har tidigare beskrivits som kontextberoende aktivitet i 

vilken tränare, atleter och andra personer samverkar, kämpar och hanterar och personliga 

mål, samt i lagidrott lagets mål (Jones m.fl., 2012). Därför bör coaching ses som en icke-

linjär och komplex aktivitet (Jones m.fl., 2012). Eftersom tränarskap är en komplex social 

process som involvera flera interagerande variabler har behovet av holistiskt tränarskap 

uppmärksammats i forskningen (Jones & Turner, 2006). Cassidy et al. (2015) har tidigare valt 

att definiera holistiskt tränarskap som att ta hänsyn till hela personen, där mentala och sociala 

faktorer inkluderas. Med förståelse att personen även är en emotionell, politisk, spirituell och 

kulturell varelse. Vilket då innebär att coacha holistisk är att coacha med hänsyn till detta. 

Tidigare forskning har betonat vikten av holistiskt tränarskap för att motverka destruktiva 

tränarpraktiker och träningsmiljöer som enbart fokuserar på prestation (Lindgren & Barker-

Ruchti, 2017). Samtidigt som holistiskt tränarskap beskrivits som ett sätt för förändring och 

utmana destruktiva coaching praktiker, är det få studier som undersöker tillämpningen av 

holistiskt tränarskap i praktiken (Cassidy, 2010). Vilket innebär bristande förståelse för vad 

tränare gör för att tillämpa holistiskt tränarskap i vinteridrotter inom svensk idrott. För att 

minska kunskapsluckan utforskas i detta arbete en grupp tränares erfarenheter av att tillämpa 

holistiskt tränarskap i svensk hastighetsskridskoförening.  

 

1.1.  Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet är att utforska en grupp tränares erfarenheter av att tillämpa holistiskt 

tränarskap i form av utvecklingsprojekt i en svensk hastighetsskridskoförening.    

Studiens syfte besvaras genom frågeställningen: hur tillämpar tränare holistiskt tränarskap i 

en hastighetsskridskoförening? 

 

2. Bakgrund  

2.1. Teoretisk referensram 

Cassidy m.fl., (2015) skriver att holistisk innebär att ta hänsyn till individen som helhet och 

förstå att individen inte endast är en idrottare utan också en emotionell, politisk, spirituell och 

kulturell varelse. Holistisk coaching innebär även att förstå att varje individ har en unik 

karaktär, vilket innefattar förståelse för individens hopp, rädslor, kunskaper och förmågor, 

likväl som individens uppfattningar om sina egna möjligheter och begränsningar (Hardman 

m.fl., 2010). Ett holistiskt förhållningssätt inom idrotten innefattar dessutom att se till miljön 



som helhet och skapa förståelse för de faktorer som påverkar idrottarens utveckling och de 

framgångsfaktorer som finns i miljön (Henriksen m.fl., 2010a, 2010b).   

 

Trots den senaste tidens uppmärksamhet råder viss oklarhet i vad holistiskt tränarskap 

innebär (Cassidy 2012). Detta eftersom holistiskt tränarskap kan innebära och användas på 

olika sätt beroende på den kulturella kontexten (Cassidy, 2010, 2012). För att holistiskt 

tränarskap inte enbart ska bli ett begrepp utan innebörd behövs det ytterligare förståelse för 

holistiskt tränarskap och hur holistiskt tränarskap kan förverkligas inom idrotten (Cassidy, 

2010). Vidare beskriver Dohlsten et al. (2018) holistiskt tränarskap som att tränaren även 

fokuserar på idrottares personliga utveckling och har ett långsiktigt perspektiv på utveckling. 

Den holistiska approachen innebär även förståelse för att varje atlet har en unik karaktär 

(Hardman m.fl., 2010). Förståelsen av en atlets karaktär innebär bland annat att urskilja 

individens förhoppningar och rädslor, färdigheter och förmågor, samt vilken typ av 

uppfattningar de har om möjligheter och begränsningar (Hardman m.fl., 2010). Hardman et 

al. (2010) hävdar därför att en viktig förmåga hos coacher är att aktivt lyssna på och engagera 

sig i idrottarens försök till självkonstruktion och självrepresentation, vilket innebär att 

coacher inte endas behöver disciplinär expertis utan också förstå sina idrottare och deras 

välmående.  

 

 

2.2. Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom tränarskap har beskrivit tränarskapet som oproblematiskt medans 

verkligheten är mer komplex och utmanade än vad som beskrivs, på grund av att man jobbar 

med mänskor med olika behov och utmaningar (Jones, 2009). Hardman et al. (2010) hävdar 

därför att en viktig förmåga hos coacher är att aktivt lyssna på och engagera sig i idrottarens 

försök till självkonstruktion och skapandet av idrottarens självbild, vilket innebär att coacher 

inte endas behöver disciplinär expertis utan också förstå sina idrottare och deras välmående. 

Det har även visat att det behövs förutsättningar för och erfarenheter av att utveckla hela 

människan, skapa delaktighet, kreativitet och reflektion över idrottarnas individuella 

förutsättningar, för att kunna utveckla idrottaren så bra som möjligt (Barker m.fl., 2014; 

Lindgren & Barker-Ruchti, 2017). Hur tränare ska skapa bäst lämpade 

utvecklingsförhållanden och förutsättningar för varje aktiv är dock oklart. Det är också oklart 

vilka ansvar tränare har eller ta när det gäller att hjälpa idrottare prestera och samtidigt 

utveckla och bibehålla god hälsa och välbefinnande (Dohlsten, 2020).   

 

Jiménez et al. (2019) för fram att tränaren har en viktig roll i att skapa balans med prestation 

och välmående. Tränarskaps metoden kan ha betydelsefull påverkan på hur idrottaren agerar 

och utvecklar sina förmågor, ta beslut samt ta emot feedback. Det autokratiska tränarskapet 

har relaterats till försämrad tränaren-idrottaren relationen samt minskad motivation och 

nedsatt ansvarstagande (Jiménez m.fl., 2019; Surujlal & Dhurup, 2012). Utöver detta kan 

autokratiskt tränsakap öka stressnivån hos atleter i förhållande till mer demokratiskt 

tränarskap, autokratiskt tränarskap kan vara begränsade faktor för att skapa en önskad miljö 

(Jiménez m.fl., 2019).  

 

Det har tidigare visats att fotbollstränare på hög nivå tillämpar holistiskt tränarskap genom att 

lyssna på sina idrottare, engagera sig i dialog med idrottare och möta idrottarens behov, fokus 

på idrottarens hälsa, välmående och hållbara elitprestationer (Lindgren & Barker-Ruchti, 

2017). Liknande resultat har även visats i studier på svenska friidrottstränare som kan kopplas 



till holistiskt tränarskap (Dohlsten m.fl., 2018). Dessutom skriver Potrac et al. (2000) att det 

behövs mer fokus på personen och relationerna mellan personer inom coaching praktiken.  

 

Inom elitidrott har Dohlsten et al. (2018) tidigare beskrivit att tränare tillämpar en holistisk 

approach för att bidra till idrottarens personliga utveckling och skapa en god relation till 

idrottaren, eftersom prestation kräver att idrottaren utvecklas som person. Dohlsten et al. 

(2018) fann även att tillit är en viktig komponent i byggandet av relationen. Dohlsten et al. 

(2018) beskrev att det är fördels fult ifall tränare och atleter har öppna dialoger om hur 

idrottaren kan hantera livspusslet och hur träningsplaneringen kan anpassas till idrottarens 

behov.  

 

Lindgren and Barker-Ruchti (2017) identifierade fyra teman i sin undersökning av kvinnliga 

elitfotbollstränare. Det övergripande temat innebar att ha holistiskt perspektiv på varje person 

och hantera prestations förväntningar, där tränarna ska ha ansett det viktigt att ta hänsyn till 

sina spelare både som spelare och som personer och att deras coaching beslut baserade sig på 

moralisk insikt och omsorg. Det andra temat var att uppmuntra utveckling, välmående och 

hållbart elitidrottande. Det tredje temat innebar att lyssna på spelarnas röster och föra dialog. 

Tränarna som intervjuades i Lindgren and Barker-Ruchti (2017) beskrev att deras coaching 

under deras karriärer förändrats från autokratiskt till demokratiskt. Vilket gjort idrottarna 

mera involverade i coaching processen. Det fjärde och sista temat innebar att skapa en positiv 

miljö och uppmuntra sportsligt uppträdande. 

 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat att tränare inte enbart behöver idrottslig 

kompetens utan också förmåga att förstå sina idrottare och deras välmående (Hardman m.fl., 

2010). Det har även beskrivits att förutsättningar för och erfarenheter av att utveckla hela 

människan behövs för att kunna utveckla idrottaren så bra som möjligt (Barker m.fl., 2014; 

Lindgren & Barker-Ruchti, 2017). Holistiskt tränarskap har visats kunna tillämpas genom att 

lyssna på sina idrottare, engageras sig i dialog med idrottarna, uppfylla idrottarnas behov, 

fokus på hälsa, välmående och hållbara elitprestationer (Lindgren & Barker-Ruchti, 2017). 

Holistiskt tränarskap har även kopplats samman med att kunna bidra till idrottares personliga 

utveckling (Dohlsten m.fl., 2018). 

 

2.3. Hastighetsskridskoföreningen  

För att skydda deltagarnas konfidentialitet enligt Vetenskapsrådet (2002), valde författarna 

kalla föreningen ”IK Hoppfull” och utvecklingsprojekt till ”BC” i stället för de ursprungliga 

namnen. BC är föreningens utvecklingsprojekt för att kunna implementera holistiskt 

tränarskap i deras verksamheten och i tränarskapet. 

 

IK Hoppfull har varit en aktiv förening i över 100år. I föreningen har det ingått flera idrotter 

där hastighetsskridsko idag är en av huvudidrotterna i föreningen. IK Hoppfull är K Hoppfull 

är ansluten till SWEsports förbund som är medlem i Riksidrottsförbundet samt 

hastighetsskridsko är med i Olympiska spelen. I IK Hoppfulls värdegrund finns en punkt som 

säger att föreningen ska arbeta med idrottarens sociala, kulturella, personliga och sportsliga 

utveckling. IK Hoppfulls vision är att erbjuda en trygg och inkluderande plats, där alla har 

möjlighet att utvecklas idrottsligt och personligt.  

IK Hoppfull beskrev att föreningen tidigare hade utmaningar med brist på deltagare, medan 

under senare år har antal idrottare i föreningen ökat kraftigt. Vid den tidpunkten när studie 

genomfördes hade IK Hoppfulls tre träningsgrupper som barngrupp, motionsgrupp och 

avancerad grupp. I barngruppen deltog barn mellan fyra till nio år medan i motionsgruppen 



och avancerad grupp deltog det atleter i alla ålder och nivåer. Motions och avancerad grupp 

tränade tillsammans ca. fyra is pass per vecka. Utöver de gemensamma passen tränade 

idrottarna i avancerad grupp självständigt fyra till sex pass per vecka, med stöd av tränaren 

vid behov. 

 

IK Hoppfull ansåg att tidigare tränarskapsmetoden (autokratiskt) hade en negativ påverkan på 

idrottarens motivation och långsiktig utveckling. Vilket orsakat att flera idrottare slutade 

idrotta i föreningen. Till följd av detta startade IK Hoppfull ett utvecklingsprojekt (BC) år 

2020. Med syfte att utveckla föreningsmiljön och träningskulturen mot mer inkluderade och 

autonomistödjande tränarskap, för att stödja idrottarnas långsiktiga utveckling.  

 

2.4. Utvecklingsprojekt, BC 

BC konceptet är nytt och är utvecklat av tränarna på IK Hoppfull. Tränarna beskriver att 

syftet med BC är att implementera holistiskt tränarskap i hastighetsskridskoförening. BC är i 

utvecklingsfas och det finns mycket att jobba på men att grunden för BC börjar bli formad. 

Tränarnas inspiration till BC kommer från dataspel där spelaren kan utveckla sina förmågor 

och kunskap samt uppnå nya nivåer.  

 

I BC finns det flera olika bubblor som representerar olika kunskapsområden: idrottsbubblan, 

sociala bubblan, kulturbubblan demokratibubblan och uppdragsbubblor. Idrottsbubblan 

innehåller idrottsspecifika kunskap, tex. praktiska och teoretiska kunskaper om 

hastighetsskridsko. Sociala Bubblan innehåller kunskap om social utveckling såsom 

samarbetsförmåga, medmänsklighet, acceptans och tolerans för individernas olikheter. 

Kulturbubblan handlar om att förstå och utveckla kunskap om skridskosporten och svensk 

idrottshistoria och kultur. Demokratibubblan innehåller kunskap om den demokratiska 

processen i föreningen och syftar till att integrera idrottaren in i föreningens demokratiska 

arbete. Uppdragsbubblor kan vara stora eller små uppdrag som idrottaren kan får Vid 

träningar med syfte att utmana till aktivitet som ger ökade färdigheter inom idrotten och 

samarbete förmågan. Uppdragens svårighetsgrad varierar beroende på idrottarens förmåga 

och mognad. Idrottaren kan få uppdragsbubblor även utanför träningen men syfta att utveckla 

icke idrottsliga förmågor.  

 

I BC finns det flera olika aktörer och roller i BC. Utvecklingsplan skapas genom att idrottaren 

själv får skapa och rita sin egen ”Bubble Skater” (avtar) som är en representerar idrottarens 

mål, drömmar och personlighet (se bilaga 1). Syftet med avtaren är att idrottaren får 

möjlighet att reflektera över sina förmågor och vad som är viktigt för hen. Tränare under 

träningen kallas ”Bubble Blower” med syfte att ”blåsa ut uppdrags bubblor” det vill säga 

skapa uppdrag på gruppnivå och/eller individnivå att för att utveckla och förstärka olika 

förmågor som idrottsliga, personliga och sociala. Under träningen är en eller flera tränares 

uppgift att observera och reflektera över träningen och stöda alten att tänka ”outside the box” 

för att lösa dagens uppdrag, dessa tränare kallas ”Bubble Watcher”. 

 

3. Metod 

Idén till denna undersökning utvecklades från ett pågående samarbete mellan 

hastighetsskridskotränare och en grupp forskare vid Göteborgs universitet. Eftersom 

föreningen (genom sitt utvecklingsprojekt) har ambitionen att tillämpa holistiskt tränarskap 



sågs föreningens tränare som lämpliga att undersöka för att skapa ytterligare förståelse för 

hur holistiskt tränarskap kan tillämpas i svensk idrottspraktik. 

 

3.1. Design  

Eftersom syftet var att utforska tränarens erfarenheter av att tillämpa ett holistiskt tränarskap i 

form av utvecklingsprojekt i en specifik förening sågs det lämpligt att genomföra studien som 

en utforskande fallstudie (Höglund-Nielsen & Granskär, 2017). Att utgå ifrån ett fall ger 

insyn i föreningens förändringsarbete och hur implementeringen av holistiskt tränarskap kan 

se ut i en svensk idrottsförening. Studien bestod av fem observationer och fem 

semistrukturerade intervjuer. 

 

3.2. Urval  

Urvalet bestod ett strategiskt urval, eftersom tränarna i föreningen ansågs lämpliga för att 

kunna svara på frågeställningen (Höglund-Nielsen & Granskär, 2017). Urvalet gjordes genom 

att tränarna i föreningen först tog del av muntlig information vid ett föreningsmöte och fick 

sedan anmäla intresse att delta. Fem tränare som arbetat i föreningen och varit involverade i 

BC visade intresse och tillfrågades att delta. Efter att tränarna anmält intresse skickades 

ytterligare information om studien och deltagarnas rättigheter ut via epost (se bilaga 2). Alla 

tränare valde efter att blivit tillfrågade att delat. Inklusionskriteriet för att delta var att 

tränarna varit involverade i föreningens utvecklingsprojekt. Tränarna hade olika långa 

erfarenheter som tränare och minst grundläggande tränarutbildningar. Tränargruppen bestod 

av tre män och två kvinnor.  

 

3.3. Dataproduktion  

För att förstå kontexten och projektet genomfördes fem observationer av träningsmiljön och 

vi tog del av planen för BC. Observationerna gav grunden till. Syftet med observationerna var 

att få en ökad förståelse för miljön och föreningens utvecklingsarbete, samt skapa förståelse 

och kunskap om tränarna och utveckla relevanta frågor till intervjuguiden. Observationerna 

genomfördes både som deltagande observation och icke deltagande observation. Vilket gjorts 

både ute på isen och från läktare. Efter varje observationstillfälle diskuterades vad som hänt 

och anteckningar togs.    

 

För att fånga en bred bild av tränarnas erfarenheter och samtidigt fånga ämnen relevanta för 

holistiskt tränarskap genomfördes fem semistrukturerade intervjuer med öppna frågor och 

möjlighet att berätta fritt (Given, 2008; Kristensson, 2014). Intervjuguiden bestod av totalt 14 

frågor med två till fem följdfrågor beroende på respondentens svar. Vid längre svar gavs även 

en sammanfattning av respondentens svar som föreslagits i metodlitteratur (Given, 2008). 

Intervjuguiden bestod av fyra delar, en öppningsdel med tre öppningsfrågor, en huvuddel 

med sex huvudfrågor, en del relaterad till BC med två frågor och en avslutande del med tre 

frågor (se bilaga 3). Som Kristensson (2014) föreslår förklarades intervjuns syfte och struktur 

innan genomförandet. Författarna såg under intervjuns gång till att leda tillbaka samtalet om 

intervjun hamnade utanför ämnet, respondenterna fick även en sammanfattning innan 

intervjuns slut och fick möjlighet att förklara sina svar. Intervjuerna genomfördes genom att 

respondenterna fick välja en lokal där intervjun skulle ske. Två intervjuer genomfördes i 



föreningens egen lokal, två intervjuer genomfördes i Göteborgsuniversitets lokaler och en 

intervju genomfördes via zoom. Intervjun leddes av båda författarna där en ansvarade för att 

ställa frågor medan den andra ansvarade för inspelning, anteckningar och fylla på med 

eventuella följdfrågor Intervjuerna spelades in och tog cirka en timme att genomföra (60 min 

till 75 min).  Medan den total inspelningstid var ca. 340 minuter. 

 

3.4. Dataanalys 

Dataanalysen började med att alla inspelade intervjuerna transkriberades, författarna 

transkriberade tre respektive två intervjuer var. Efter att intervjuerna transkriberats 

genomfördes en kvalitativ innehållsanalys av intervjuerna. Analysen gjordes med en abduktiv 

ansats. Analysen började induktivt för att identifiera mönster i intervjuerna för att sedan 

genom deduktion forma kategorier och teman utifrån ageranden som ansågs passa ett 

holistiskt tränarskap. Innehållsanalysen genomfördes utifrån de steg som beskrivits i 

Kristensson (2014), först lästes samtliga intervjuer igenom av båda författarna för att sedan 

diskutera deras innehåll. Meningsbärande enheter identifierades genom att välja citat från 

intervjuerna som handlade om hur tränarna agerar och kunde kopplas till holistiskt 

tränarskap. Där efter kondenserades meningsenheterna. I det andra steget kodades 

kondenserade meningsenheterna genom att lyfta ut meningsenheternas centrala innehåll. I det 

tredje steget jämfördes koder för att bilda kategorier som sammanfattade kodernas betydelse. 

Kategorierna bildades genom att söka efter likheter och olikheter i de olika koderna. I det 

fjärde steget granskades kategorierna och betydelsen av dessa, detta steg innebar att 

kategorierna korrigerades. Liknande kategorier slogs samman och vissa kategorier 

formulerades om. I det femte och sista steget skapades ett antal teman vilka diskuterades 

mellan författarna (se tabell 2). För att säkerställa analysens kvalité och stärka studiens 

trovärdighet sågs analysen över ett flertal gånger och diskuterades mellan författarna. Även 

handledarna fick ta del av analysen och gav sina synpunkter (se tabell 2). Efter det femte 

stegen i analysen så skapades fyra teman: 1) Att visa omsorg, 2) att skapa förutsättningar för 

personlig utveckling, 3) att skapa trygg och inkluderande miljö och 4) att stötta individuell 

idrottsutveckling. Redovisade citat har korrigerats för att underlätta läsningen dock har inga 

justeringar som riskerar att påverka innehållet gjorts. Utfyllnadsord, upprepningar och ljud 

har tagits bort för att kunna framhäva det centrala innehållet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 2. Kodningsschema exempel. 

Intervju Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

1 Att inte bara vara 

medgångssupporter 

utan även vara någon 

som är där när det är 

tufft. Då finns vi där för 

det också liksom 

Finnas där när det 

är tufft, vi är här 

för det också. 

Finnas där när det är 

tufft 

Ger 

känslomässigt 

stöd i motgångar 

Att visa omsorg 

4 Det är väl tid och så, 

sedan tror jag redan där 

att vi får bygga den här 

förmågan ihop, det här 

är ju en förmåga vi 

bygger tillsammans. 

[…] Att man har det i 

värdegrunden att 

gemenskap och 

välkomnande är viktigt. 

Då ska det inte spela 

någon roll om jag är där 

eller tränare x som är 

där då ska det kännas 

på samma sätt. 

Att gemenskap och 

välkomnande finns 

i värdegrunden. 

Det ska inte spela 

någon roll vem 

som är där. 

Gemenskap och 

välkomnande är 

viktigt.  

Tränaren agerar 

utifrån en gemensam 

värdegrund. 

Gemenskap och 

välkomnande viktigt.  

Tränarna har en 

väl etablerad 

värdegrund. 

Skapande av trygg 

och inkluderande 

miljö 

 

2   ger dom en del av 

kunskapen, så får de 

reflektera fram. Ja 

själva vad de vill eller 

vad kan du göra? […] 

Till slut landar det 

också i någon sorts 

kunskapsutveckling 

[…]  

Ger dom en del av 

kunskapen så får 

de reflektera 

fram.   

Tränaren möjliggör 

kunskapsutveckling 

genom reflektion.  

Skapar 

idrottsutveckling 

genom 

reflektion.  

Stöttning av 

individuell 

idrottsutveckling. 

3  Personlig utveckling är, 

[…] Utgå från idrott? 

Då är liksom idrotten är 

bara en liten del av det 

hela. Men är ganska bra 

del också för man får 

feedback direkt. Du vill 

utvecklas, du sätter upp 

mål, du ser hur du ska 

komma dit. Du gör 

jobbet och du får 

feedback på hur det går. 

Du kan inte kolla på 

andra. De är samma, du 

kanske kan ta det till 

livet i stort sett.  

Genom idrotten 

kan de aktiva lära 

sig sätta mål och ta 

ansvar och 

utvecklas genom 

att få feedback på 

arbetet som läggs 

ner. Vilket kanske 

kan tas med i livet 

som stort.  

Idrotten bidrar till 

lärdomar att ta med 

till livet som helhet.  

Bidra till 

lärdomar att med 

till livet som 

helhet  

Lärande för 

personligutveckling  

 



3.5. Etiska överväganden 

Studien genomfördes enligt Vetenskapsrådets riktlinjer och forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002, 2017). Dessa forskningsetiska principer är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet. Medan under studiens gång 

diskuterades med handledaren möjliga etiska dilemman och frågor. 

 

För att fylla informationskravet, informerades möjlig deltagare muntligt om studien och 

studiens syfte vid ett föreningsmöte. Tränarna som visade intresse att delta i studien efter 

föreningsmöte fick skriftligt information via epost om studien och deltagarnas rättigheter (se 

bilaga 2). Vid intervjutillfället informerades deltagarna ytterligen muntligt och skriftligt om 

studien och deltagarnas rättigheter. Samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna gav 

informerat samtycke innan intervjutillfället. Konfidentialitetskravet uppfylls igenom att 

endast författarnaren och handledare hade tillgång till deltagarnas uppgifter och att data 

hanterades konfidentiellt. För att undvika identifiering av deltagarna har varje deltagare, 

föreningen och föreningens utvecklingsprojekt getts en pseudonym i denna studie. 

Nyttjandekravet uppfylls genom att de insamlade materialet för denna studie används endast i 

denna studie. Efter att studien är avklarad kommer deltagarnas uppgifter samt data att 

raderas. 

 

4. Resultat   

Studiens syfte besvaras genom frågeställningen: hur tillämpar tränare holistiskt tränarskap i 

en hastighetsskridskoförening? Resultat delades upp i fyra olika team: 1) Att visa omsorg, 2) 

att skapa förutsättningar för personlig utveckling, 3) att skapa trygg och inkluderande miljö 

och 4) att stötta individuell idrottsutveckling (tabell 2).  

 

4.1. Att visa omsorg 

En del i tränarnas beskrivning av sina erfarenheter av att tillämpa ett holistiskt tränarskap i 

föreningen var att visa omsorg. Tema bygger på x kategorier som var: 1) Lära känna sina 

idrottare; 2) Se, bekräfta, förstå och stötta sin idrottare; 3) Ge känslomässigt stöd i motgång; 

4) Tränaren stöttar sina idrottare i den egna träningen; 5) Ger idrottarna möjlighet att påverka. 

Den första kategorin lära känna sina idrottare. Detta beskrev träna göra genom att lägga tid på 

varje aktiv, vara nyfiken och aktivt lyssna på vad idrottaren har att säga. Detta ansågs vara 

viktig dela för att bygga relation till idrottaren. En tränare beskrev saken: 

  
Ja men jag tror det är att hälsa och liksom kolla, se i ögonen, hänger du med eller förstår du det jag 

säger nu? […] och låta dom berättar vad som helst. Ja se och lyssna, enkla samtal och konversation 

och låt dom berätta (tränare 5).  

 

Tränarna beskrev sig även använda olika strategier för att lära känna atleterna. Bland annat 

genom samtal med idrottaren och observera idrottarens beteenden i olika situationer. En 

tränare förklarade att det behövs kunskap om varje enskild individ, vilket tränaren fick genom 

samtal och observation:  

 
Så ja, så jag bättre kunskap vi har och varje enskild individ hur lättare det blir också förhålla sig 

till en grupp. […] När jag tänker att det finns det finns olika sätt att lära känna olika idrottare. Det 

är när du pratade med dem. Det andra är också att stå observerade beteenden i olika situationer. 

(Tränare 2) 



 

I den andra kategorin: se, bekräfta, förstå och stötta sina idrottare visades att tränarna ansåg 

det viktig att välkomna, hälsa och bekräfta alla idrottare i samband med träning. En tränare 

beskrev detta som en check in innan träning: 

 
Det är allt ifrån bemötande när man startar träningen. Hur startar jag upp? En träning startar och 

jag säger att ja och nu börjar vi springa 15 minuter eller […] och så frågar du lite hur läget är, man 

kanske säger hej till alla atleter. […] det lite att vi har en typ check in men det är inte speciellt 

formellt eller så.  (tränare 2) 
  

Tränarna beskrev för att kunna visa omsorg behövde de först förstå sina idrottare. Det 

tränarna ansåg sig behöva förstå var hur de idrottare reagerar på tränarens beteende, förstå 

vart de befinner sig i sin utveckling, förstå hur de lär sig och fungerar med andra samt förstå 

idrottarnas olikheter. Tränarna uppgav att de skapar förståelse för sina idrottare genom 

regelbunden reflektion efter träning, observationer och ställa öppna frågor till idrottare. En 

tränare berättade om sin regelbundna reflektion efter träningen: 

 
Efter träningen så har jag ca fem tio minuter. Där jag sätter mig med min svarta bok och så skriver 

jag anteckningar av vad som har hänt och det kan vara kopplat till olika personer. Nu eller då. Det 

kan vara en typ av reflektion. Exempelvis jag gjorde det här och det fick den här konsekvensen 

och så listar jag olika aktivas beteenden […] Hur reagerar de då? (Tränare 2) 

 

Kategori tre innebar att tränarna gav känslomässigt stöd i motgång. Tränarna beskrev 

hastighetsskridsko är en individuell idrott där idrottare kan hamna i ensamma och 

jobbiga situationer. De ansåg sig ha ansvar att aktivt lyssna och ta idrottarens känslor på 

allvar när idrottarna hamnar i jobbiga situationer. En tränare beskrev det som att vara 

kudden man kan landa på: 

 
Där tänker jag man som ledare kan, eftersom det är individuell sport är det lite ensam, det är 

ensamma människor vi försöker göra så delaktiga i ett lag som det går, men det är fortfarande dom 

som åker och upplever allt. Där känner jag att jag har något slags ansvar. Att vara den kudden man 

kan landa på. (Tränare 5)  

 

Kategori fyra ger aktiva möjlighet att påverka. Tränarna gav aktiva möjlighet att påverka med 

hänsyn till idrottarens mognadsgrad. Vilket innebar att tränaren under träning var öppen för 

nya förslag från idrottarna och gav dem möjlighet att påverka: 

 
Min grundinställning är att alla kan få vara med och påverka lika mycket, men sen kanske det är så 

att Kalle på 8 år för att få vara med och påverka på ett annat sätt än Andrea 18 […] han på 8 så är 

inte samma saker viktigt som för hon på 18 så kanske får vi ha en annan typ av diskussion, men 

möjligheten att påverka är desamma. (Tränare 2)  

 

Kategori fem: tränaren stöttar sina idrottare i den egna träningen. Innebar att tränarna var 

tillgängliga och svarade på frågor och gav råd utanför de tränarledda träningspassen. En 

tränare uppgav sig ge råd till en aktiv flera gånger i veckan: 

 
En tjej hon kunde skriva liksom på messenger fem gånger i veckan liksom. Ja, men hur det är det 

här passet, vad står den här för? […] Ja, men jag då är jag liksom där och ger liksom råd och 

tips. (Tränare 1) 

 

Tränarna beskrev omsorg som vilja att höra och se idrottaren som helhet utöver deras 

prestation. Närvaro både fysiskt och mentalt ansåg vara en viktig del i omsorg. Tränarna 

ansåg att oavsett vilken nivå idrottaren presterar eller tävlar på ska alla bli lika behandlade 



och få lika mycket omsorg. Tränarna ansåg att relationen till idrottaren är en 

grundförutsättning för att använda sig av holistiskt tränarskap och kunna stötta idrottarens 

utveckling. Tränarna beskriver att relationen bygger på kunskaper om idrottaren och hens 

behov. För att tränaren ska lära känna sina idrottare använder tränaren sig av observationer, 

öppna dialoger, individ anpassade uppgifter och omsorg.  

 

4.2. Att skapa förutsättningar för personlig utveckling 

Detta tema bygger på två kategorier som var: 1) bidra till lärdomar att med till livet som 

helhet; 2) jobba med social, kulturell, personlig och sportsligutveckling. Första kategorin 

innebar tränarna såg sig bidra med lärdomar till livet som helhet. Genom idrotten kan 

idrottarna lära sig sätta mål och ta ansvar och utvecklas. Tränarna arbetade med att hjälpa 

ungdomar att bli självständiga vuxna genom att skapa trygghet, ge feedback, främja fria 

viljan, uppmuntra nyfiken och uppmuntra dem lära känna sig själva. Tränarna såg sig stödja 

idrottarens utveckling genom att bidra till idrottarens egen kunskapsbank, genom att agera 

som bollplank och dela med sig av sina egna erfarenheter och kunskaper. 

 
Men jag kan hjälpa dom, inte liksom att jag bara ska coacha utan också som bollplank och hjälpa 

dem tänka som sin egen coach så att säga. Jag kanske har mer erfarenhet och större kunskapsbank 

än vad dom har, de har liksom inte levt upplevt och utvecklat allt det där. Och det tar tid, jag har 

redan med om mycket. De blir att de håller på att bygga och jag kan hjälpa dem bygga sin 

kunskapsbank. (Tränare 3) 

 

En tränare såg uppmuntrandet av den fira viljan som en viktig del i den personliga 

utvecklingen och ett sätt att lära idrottarna ta egna beslut och ansvar. 

 
[…] du blir ju vuxen och då tar du ansvar för allt du gör också då finns ju ingen lärare eller betyg 

du strävar efter. Så den personliga utvecklingen, jag tänker där kan vi uppmuntra den där fria 

viljan och våga vara trygg i att vara nyfiken och trygghet och lära sig känna sin kropp tänker jag. 

(Tränare 5) 

 

Den andra kategorin var att tränarna ansåg att föreningen ska jobba för sportslig, kulturell, 

emotionell och socialutveckling. Tränarna såg även sportslig, kulturell, emotionell och 

socialutveckling som en del av individuell utveckling. 

 
Men jag tänker att när man kommer in till den förening så och vill utvecklas som i det här fallet 

skridsko så finns det ett större ändamål i det […] Jag gillar ju till exempel den första paragrafen i 

[föreningens] stadgar som tar det om att vi ska jobba med social, kulturell, personlig och 

sportsligutveckling. (Tränare 2) 

 

Tränarna ansåg sig genom idrotten kunna skapa möjlighet till personligutveckling. 

Föreningen har sedan tidigare beslutat att jobba med utveckling av social, kulturell, 

personlig och sportsligutveckling, vilket var återkommande i intervjuerna. 

 

4.3. Att skapa trygg och inkluderande miljö  

Detta tema bygger på fem kategorier som var: 1) Jobba mot att idrottaren ska känna sig trygg; 

2) Säkerställa en trygg miljö genom att skapa struktur i verksamheten; 3) Tränaren agera som 

god förebild i träningsmiljön; 4) Tränarna har en väl etablerad värdegrund; 5) Skapa 

tillhörighet i gruppen.   



 

Kategori ett innebar att tränarna jobbar mot att idrottaren ska känna sig trygg. Tränarna så 

detta som en grund för att skapen en optimal träningsmiljö. En tränare beskrev det som en 

miljö en tillåtande, inkluderande miljö där man vara sig själv och bli välkomnad för den man 

är: 

 
Intervjuare: Hur ser en optimal träningsmiljö ut för dig? 

  

En träningsmiljö där man känner sig, (föreningen) är för mig en optimal träningsmiljö. Man är i en 

grupp där man känner sig inkluderad. Man kan va sig själv, man är välkommen för den man är. En 

tillåtande miljö där du kan ha bra dagar du kan ha dåliga dagar, du måste inte prestera på topp 

varje dag du är där. (Tränare 4) 

 

Ett sätt för tränarna att tillämpa ett holistiskt tränarskap i praktiken var att arbeta för att skapa 

en miljö som är tillåtande, trygg och inkluderande. Vilket tränarna gjort genom att ha 

gemensam start och avslut vid trängningen samt genom att skapa en plan och struktur för 

verksamheten och försöka agera med gott exempel 

 

Kategori två innebar att säkerställa en trygg miljö genom att skapa struktur i verksamheten. 

Där BC var en möjlighet att skapa ett ramverk för idrottsverksamheten och tydliggöra hur 

tränarna skall jobba mot en trygg och inkluderande miljö. Vilket en tränare beskrev: 

 
Intervjuare: Kan du berätta om BC konceptet hittills? 

 

Egentligen tror jag så handlar det om att det tar ett helhetsgrepp om den verksamheten, hur vi ser 

på. Vår föreningsverksamhet, alltså hur vi vill att vi som ledare. Så hur vi vill att vi som ledare ska 

förhålla oss att bemöta barnen och jobba med den här individuella personliga utvecklingen alltså. 

[...] Vi behöver säkerställa att det är ett tryggt och inkluderande miljö. […] jag som har haft en idé 

om hur ska vi packa ihop de. Kan vi paketera det på något sätt alltså. (Tränare 2) 

 

Tredje kategorin innebar att tränarna agera som god förebild i träningsmiljön. Tränarna 

motiverade som ett viktigt beteende, eftersom idrottarna tar efter deras beteenden och uppför 

sig som tränarna gör. En tränare beskrev det som att man ska göra det som man vill att 

idrottarna ska göra: 

 
Skämtar jag på andras bekostnad så kommer det. Ungdomen att skämta på andras bekostnad. Gör 

som du vill att de ska göra. (Tränare 2) 

 

Kategori fyra handlade om att tränarna tillsammans har en väl etablerad värdegrund. En 

tränare uttryckte att det behövs en gemensam värdegrund som tränarna följer. För att det ska 

bli beroende på en tränare: 

 
sedan tror jag redan där att vi får bygga den här förmågan ihop, det här är ju en förmåga vi bygger 

tillsammans. […] Att man har det i värdegrunden att gemenskap och välkomnande är viktigt. Då 

ska det inte spela någon roll om jag är där eller tränare x som är där då ska det kännas på samma 

sätt. (Tränare 4)  

 

För att skapa en trygg och inkluderande miljö beskrev sig tränarna använda sig av: aktiv 

närvaro, öppenhet, agera som förebild och omsorg. Tränarna ansåg att alla atleter oavsett 

vilken nivå har lika stor möjlighet påverkar på träningen. 

 



4.4. Att stötta av individuell idrottsutveckling  

Detta tema bygger på tre kategorier som var: 1) ger möjlighet till individuell 

idrottsligutveckling genom att engagera aktiva i skirskoskolan; 2) tränaren uppmanar till att 

se andra framsteg än tid/tävlingsresultat; 3) Skapar idrottsutveckling genom utmaningar och 

reflektion. 

 

Den första kategorin är, hur tränarna ger möjlighet till individuell idrottsligutveckling genom 

att engagera aktiva i skridskoskolan. Att arbeta med holistiskt tränarskap handlar inte bara om 

att skapa förutsättningar för att utveckla den egna prestationen utan även att skapa 

idrottsutveckling i en vidare mening. Detta gjorde tränarna genom att erbjuda till ungdomar 

som inte vill elitsatsa en möjlighet att hjälpa till i skridskoskolan. Tränarna använder då 

skridskoskola som en utvecklingsmöjlighet att lära aktiva ta ansvar och agera som förebild 

till yngre aktiva. Vilket kan hjälpa aktiva att växa som atlet, person och även i sin roll som 

ungdomstränare. 

 
Precis och du kanske är väldigt duktig på allt som har med skridsko att göra och hela processen 

kring att träna och tävla, fast att du inte är den som vill träna mest eller åka snabbast i världen, det 

är inte ditt mål. Ditt mål kan då istället vara att få med andra genom att träna andra.  (Tränare 4) 

 

Den andra kategorin är hur tränaren uppmanar till att se andra framsteg än tid och 

tävlingsresultat. För att stödja den idrottsliga utvecklingen ur ett helhetsperspektiv försökte 

tränarna zooma ut och se hela utvecklingen och inte enbart idrottspecifika detaljer utan också 

personlig utveckling som skridskoåkare.  

 
[…] ledare att synliggöra utvecklingen […] inte bara snöar in på exakt vilken vinkel har den här 

människan på sitt blad, det blir väldigt snävt […] Men så har människan växt i 20 cm och har 

blivit en jättetrygg och härlig skridskoåkare men det har man missat, för att man har bara zoomar 

in på att ja men det är fortfarande kört. Men ja och det är väl att dra det till sin spets, men jag 

tänker att om man som ledare missar att zooma ut och synliggöra all utveckling.  (Tränare 5)  

 

Tränarna uppmanar även atleter att tänka på hur och vad de ska göra för att uppnå framsteg i 

sin prestation i stället för att enbart fokusera på resultaten. I en intervju beskrevs det som att 

tränarna behöver guida sin idrottare i att se andra framsteg än sina resultat. 

 
Så liksom lyfta bort det här, liksom att vi jagar tid. Du kan inte jaga en tid, det är omöjligt liksom. 

Du måste tänka, vad ska jag göra för att göra den då? Så det är det du får fokusera på. Sen är det 

jättesvårt, men att man liksom att guida dem i det där tror jag är ett jätteansvar för att det annars så 

blir de besvikna gång på gång på gång. Och de aldrig kan se något annat framsteg än sina 

tider? (Tränare 1) 

 

Den tredje kategorin är hur tränarna skapar idrottsutveckling genom utmaningar och 

reflektion. Som tränaren beskriver följande: genom att experimentera inom vissa ramar kan 

tränaren testar sig fram och reflekterar med och ger feedback till idrottaren, för att hitta vad 

som fungerar för idrottaren. Där efter kan tränaren stöda idrottaren till kunskapsutveckling 

igenom reflektioner. En tränare beskrev reflektionsprocessen med idrottaren som en 

feedbackloop där de testar, ger feedback och testar igen: 

Så du måste experimentera och upptäcka själv, och det är det är det här jag gör. Jag säger inte 

specifikt vad man ska göra. Reflekt and experiment, skulle jag säga. Testa och se. Alltid denna 

feedbackloop. test, feedback, test, jag måste konstant hålla på. (Tränare 3) 

 



Tränarna ansåg att idrottsligutveckling sker genom att testa öppna utmaningar, dialog och 

reflektion med idrottaren. Tränarna ansåg att det är viktigt att skapa trygg miljö där idrottaren 

kan våga tänja på sina gränser. 

 

Men jag tänker lite så att idrott är bara ett sätt att bedriva ett slags gemenskap på och då med just 

den idrottsliga utvecklingen, alltså den personens fysiska kropps förmåga att få den att utvecklas 

det görs genom att man prata med dom, och skapar av en trygg miljö där man vågar tänja på sina 

gränser. (Tränare 5)  

 

Tränarens kunskap att planera och kunskap om grundträningsprinciperna ansågs vara 

fördelsfulla kunskaper för att kunna stöda idrottarens idrottsspecifika utveckling. Tränarna 

för fram att det är viktigt att utbilda och stödja idrottarens personliga utveckling samt skapa 

förståelse för vad idrottaren själv vill och varför. Tränarna jobbar aktivt med att uppmuntra 

idrottarens nyfikenhet, öppenhet och holistiskt tänk.  

5. Diskussion  

I följande avsnitt diskuteras helheten av studien, med speciellt fokus på metoden och 

resultatet, samt relaterar studiens helhet till tidigare forskning. 

5.1. Metoddiskussion   

Denna studie genomfördes som en fallstudie, där data samlats in genom intervju och data 

analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. Totalt genomfördes fem intervjuer med total 

omfattning på ca. 340 minuter. Antalet intervjuer och deras omfattning ansågs tillräcklig för 

att svara på studiens syfte och frågeställning.  

 

Föreningen som själva visat intresse för att undersökas och arbeta med holistiskt tränarskap 

gav motiverade deltagare, som gärna delade med sig av sina erfarenheter. Deltagarnas höga 

vilja att delta gjorde intervjuerna smidiga att genomföra. Intervjupersonernas engagemang 

gjorde även att intervjuerna tog längre tid än väntat och hade mycket att dela med sig av. 

Innan genomförandet av intervjuerna uppskattades intervjuerna att ta 45 minuter att 

genomföra, efter genomförandet visades intervjuerna tog ca 60 minuter att genomföra. 

Eftersom alla deltagare själva anmälde intresse att delta är det möjligt att tränare med lägre 

engagemang i föreningen avstått att delta. Att intervjuerna genomfördes på olika platser kan 

möjligen påverkat hur intervjupersonerna upplevt intervju. För att undvika att 

intervjupersonerna skulle påverkas fick de själva välja tid och plats för intervjun. I den här 

undersökningen har inte framkommit att intervjuplatsen påverka intervjupersonerna. Genom 

den använda intervjuguiden (bilaga 3) tillgodosågs undersökningens giltighet genom att hålla 

varje intervjuerna inom ramarna. För att stärka undersökningens trovärdighet genomfördes 

triangulering författarna emellan och handledarna fick även möjlighet att ge sina synpunkter. 

Resultatet av intervjuerna baserar sig på fem tränare som är med i BC utvecklingsarbetet samt 

arbetsgruppen upplevde att tränarna har ett intresse att utveckla sitt till tränarskap mot mera 

holistisk riktning. Denna faktor kan möjligen påverka hur tränarna ser och beskriver sitt 

tränarskap i förhållande till andra tränaren i föreningen. 

 

 

 



5.2. Resultat diskussion 

Tränarna i föreningen använder holistiskt tränarskap genom följande fyra identifierade team: 

1) Att visa omsorg, 2) skapa förutsättningar för personlig utveckling, 3) skapande av trygg 

och inkluderande miljö och 4) stöttning av individuell idrottsutveckling. I detta avsnitt som 

kommer undersökningens resultat att diskuteras i förhållande till tidigare forskning. 

 

5.2.1.  Att visa omsorg 

Tränarna ansåg att bygga relationer till sina aktiva är en grundförutsättning för att kunna 

bedriva bra träning, stödja idrottarens idrottsliga och personliga utveckling. Tränarna beskrev 

omsorg som viljan att se och höra sina aktiva som individer utöver deras idrottsliga 

prestation. För att visa omsorg mot sina aktiva beskrev tränarna att de stävar att se, bekräfta, 

förstå och stötta sin idrottare.  

 

Tränarna beskrev olika strategier för att lära känna sina idrottare och utveckla relationen. De 

använde sig av observationer av aktivas beteenden i olika situationer, öppna frågor och 

reflektion över träningarna. För att bemöta och bekräfta alla idrottare, genomförde tränarna 

en uppstart och avstämning med varje idrottare innan träning. Vilket kan vara ett 

grundläggande tillvägagångsätt att få idrottare att känna sig sedda och skapa en vi känsla i 

gruppen. Liknande tidigare forskning visades det viktigt att skapa en miljö där idrottarna blir 

bemötta och bekräftade av tränarna (Dohlsten m.fl., 2018). Liknande tidigare litteratur 

visades att förmågan att aktivt lyssna och utveckla en god relation till idrottarna var viktiga 

förmågor (Gjerde, 2012; Lindgren & Barker-Ruchti, 2017). Dohlsten et al. (2018) skriver att 

utvecklingen av god tränar-atlet relation och öppen dialog är en förutsättning för långsiktig 

utveckling. Relationen mellan tränare och idrottare har en betydelsefull påverkan hur 

idrottaren upplever omsorg, eftersom idrottaren behöver godkänna och uppskatta tränarens 

omsorg (Dohlsten m.fl., 2018). Detta skulle kunna innebära att tränaren först måste bygga 

upp en relation till varje enskild idrottare, för att förstå hur tränaren kan visa omsorg och hur 

idrottaren tar emot den. För att utveckla relationen använde sig tränarna av aktivt lyssnande 

och öppen dialog, vilket lyfts i tidigare forskning som ett sätt att visa omsorg och förstå hur 

träningen kan anpassas efter individuella behov (Dohlsten m.fl., 2018; Hardman m.fl., 2010). 

Även observationer som tränarna använt kan hjälpa tränarna att förstå och stötta idrottarna 

(Hardman m.fl., 2010). I intervjuerna framkom det inte alltid tydligt hur vissa tränares 

observationer eller reflektioner genomfördes. Dock framförde några tränare tydligt att de 

genomför reflektioner genom att föra loggbok. Förslagsvis skulle genomförandet av 

regelbundna strukturerade reflektioner och observationer under längre tid underlätta och 

tydliggöra idrottarnas utveckling. Även reflektion tränarna emellan skulle potentiellt kunna 

bidra till olika och nya insikter i tränargruppen (Lindwall, 2016). 

 

5.2.2.  Skapa förutsättningar för personlig utveckling 

Resultaten visar att tränarna ansåg att idrotten kan bidra till lärdomar och erfarenheter som 

kan överföras till livet som helhet och hjälpa idrottarna bli självständiga individer. Barker et 

al. (2014) för fram att idrotten kan stöda idrottarens utveckling av olika kunskaper. Hardman 

m.fl., (2010) för även fram att idrotten och tränare kan bidra till utveckling av idrottarens 

karaktär. Att tränarna jobbar med idrottarnas sociala, kulturella, personliga och 

sportsligautveckling, kan ses som aktivt arbete med holistisk utveckling. Sett till Cassidy et 

al. (2015) definition att holistiskt tränarskap innebär att ta hänsyn till hela personen, där 



mentala och sociala faktorer inkluderas. Med förståelse för att personen även är en 

emotionell, politisk, spirituell och kulturell varelse.   

 

Resultaten i denna studie visar att tränarna stöder idrottarens helhetsmässiga utveckling 

genom att ge feedback, dela med sig med sina erfarenheter och kunskaper. Resultanten är i 

linje med Dohlsten et al. (2018) som för fram att tränaren kan stöda idrottarens utveckling 

genom att tränaren delar med sig av sina erfarenheter och kunskap.  

 

5.2.3.  Skapande av trygg och inkluderande miljö  

En del av tillämpningen av holistiskt tränarskap var att tränarna aktivt arbetade mot att skapa 

en trygg och inkluderande miljö. Att skapa en trygg och inkluderande miljö har sett som en 

förutsättning i tidigare undersökningar inom friidrott där elittränare arbetat med att skapa 

känsla av tillhörighet, lag anda och positiva attityder (Dohlsten m.fl., 2018). Tränarna 

skapade denna miljö genom att arbeta utefter en värdegrund där välkomnande och gemenskap 

ansågs som viktig faktor för att skapa trygghet, för att få atleterna att känna sig bekväma 

agerar tränarna som förebilder för att få atleterna att ta efter. Tränarna använde även en 

gemensam uppstart av varje träning som ett sätt att stämma av med varje aktiv innan 

träningens start. Liknande resultatet i detta arbete har Lindgren and Barker-Ruchti (2017) 

beskrivit att tränare som tillämpat en holistisk approach haft målet att skapa ett positivt klimat 

i laget där varje spelare bidrar med positivt beteende. Att använda olika strategier för att 

skapa en trygg och inkluderande miljö kan ses en viktig del i ett holistiskt tränarskap 

(Dohlsten m.fl., 2018; Lindgren & Barker-Ruchti, 2017). Tränaren behöver då ta hänsyn till 

den specifika idrottskontexen och de idrottarens individuella behov för att anpassa sin egen 

strategi.  

 

I vår studie berättade tränarna att de genom att agera som förebild kan få idrottarna att ta efter 

deras beteende, vilket även är Dohlsten et al. (2018) uppmärksammade i sin undersökning. 

Detta kräver dock att tränarna ges tillräckligt med tid med idrottarna för att kunna påverka. 

Eftersom tränarna arbetar ideellt kan det behövas att de delar på ansvaret och arbetar i samma 

riktning, vilket i tidigare forskning setts som en viktig del i framgångsrika idrottsmiljöer 

(Fahlström m.fl., 2016).  

 

5.2.4.  Stöttning av individuell idrottsutveckling  

Resultatet av intervjuerna visade att tränarna hade en bred syn på idrottslig utveckling och 

stöttade idrottsutveckling i andra områden än ur ett rent prestationsfokus. I detta arbete sågs 

tränarnas ge möjlighet till individuell idrottsutveckling genom att engagera aktiv i 

skridskoskolan, föra dialog, uppmana idrottaren att tänja sina gränser och utmaningar, 

använda olika utmaningar och gemensam reflektion. Samt uppmana till att se andra framsteg 

än tid och tävlingsresultat. Genom att bland annat ge idrottaren möjlighet att vara 

ungdomstränare i skridskoskolan, kan tränarna lära sina idrottare att ta ansvar och hjälpa dem 

att växa som atlet, person och i rollen som tränare i skridskoskolan. Att föra dialog med 

idrottare har tidigare beskrivits av Lindgren and Barker-Ruchti (2017) som ett sätt för tränare 

att förstå idrottaren och etablera förtroende från sina idrottare. Tränarna försökte även få sina 

idrottare att se andra framgångar än deras prestation och resultat på tävling. Vilket enligt 

Kamphoff (2010) är en förutsättning för kunna tillämpa holistiskt tränarskap. Att tränarna 

även såg deltagande som ungdomstränare som en del idrottsligutvecklingen tyder också på att 

tränarna ser fler faktorer och har en bred syn på idrottsligutveckling. Ett sådant sätt att se på 



idrottsutveckling har tidigare visats leda till att idrottare stannar inom idrotten (Lindgren 

m.fl., 2016).   

 

6. Slutsatser och implikationer 

Denna utforskande undersökning visade att tränarna tillämpar ett antal beteenden och 

metoder som kan ses som en del av holistiskt tränarskap. Denna undersökning visade på en 

rad olika aspekter som kan ses som en tillämpning av holistiskt tränarskap. Att visa omsorg 

visades vara en grundläggande del i att tillämpa holistiskt tränarskap, vilket tränarna gjorde 

genom olika strategier för att se, bekräfta, förstå och stötta sina idrottare. Att skapa 

förutsättningar för en personligutveckling sågs som en viktig del av tränarna och viktigt för 

att kunna tillämpa holistiskt tränarskap. För att utvecklingen skulle bli holistisk behövs en 

bred syn på utveckling, tränarna använde en bred syn genom föreningens värdegrund att 

jobba med idrottarens sportsliga, kulturella, emotionella och socialutveckling. Även en trygg 

och inkluderande miljö kan ses som en grundläggande förutsättning för att tillämpa holistiskt 

tränarskap. Detta eftersom idrottarna kan behöva tillåtas och våga uttrycka sig för att 

appliceringen av holistiskt tränarskap ska vara möjlig. För att skapa en trygg och 

inkluderande miljö kan tränarna behöva en gemensam strategi. Med resultaten i den här 

undersökningen innebär det att ha en bred syn på idrottsutveckling som inkludera mer än den 

egna idrottsprestationen. Resultaten från undersökningen visar att holistiskt tränarskap 

potentiellt kan tillämpas i svenska idrottsföreningar genom att ha en gemensam strategi, 

värdegrund och en bred syn på idrott. I denna fallstudie har IK hoppfull använt BC för att 

underlätta tillämpningen av holistiskt tränarskap. Föreningar och tränargrupper som 

gemensamt vill tillämpa holistiskt tränarskap kan behöva en gemensam strategi och aktivt 

arbeta med sin värdegrund. En implikation med tillämpningen av holistiskt tränarskap kan 

vara att tränare och idrottare behöver spendera mycket tid tillsammans inom idrotten. Vilket 

potentiellt kan vara ett problem i ideella föreningar. För att fånga helhetsbilden av holistiskt 

tränarskap rekommenderas framtida undersökningar att undersöka olika aktörers upplevelse 

av holistiskt tränarskap, så som idrottare, föräldrar och andra aktörer inom idrotten.  

 

  



 

7. Referenser: 

Barker, D., Barker-Ruchti, N., Wals, A., & Tinning, R. (2014). High performance sport and 

sustainability: a contradiction of terms? Reflective Practice, 15(1), 1-11.   

 

Cassidy, T. (2010). Holism in Sports Coaching: Beyond Humanistic Psychology. 

International journal of sports science & coaching, 5(4), 439-501.   

 

Cassidy, T. (2012). Holistic sports coaching: A critical essay. I P. Potrac,. W. Gilbert., & J. 

Denison (Red.), Routledge handbook of sports coaching. (pp. 172-183). Förlag: 

Taylor & Francis Group. 

 

Cassidy, T. G., Jones, R. L., & Potrac, P. A. (2015). Understanding Sports Coaching: The 

Pedagogical, Social and Cultural Foundations of Coaching Practice. Taylor & 

Francis Group.   

 

Dohlsten, J. (2020). Vad möjliggör och begränsar en hållbar elitfriidrott? Aktionsforskning i 

elitidrottspraktiker inom Göteborgs friidrottsförbund [Doktorsavhandling, Göteborgs 

universitet]. Göteborg.  

 

Dohlsten, J., Barker-Ruchti, N., & Lindgren, E.-C. (2018). Caring as sustainable coaching in 

elite athletics: benefits and  Sports Coaching Review, 9(1), 48-70.   

 

Fahlström, P., Glemne, M., & Linnér, S. (2016). Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer - En 

studie av miljöer som är framgångsrika i att utveckla elitidrottare. (FoU-rapport 

2016:6. Stockholm Riksidrottsförbundet).  

 

Given, L. M. (2008). The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods.   

 

Gjerde, S. (2012). Coaching: vad, varför hur (2., [rev.] uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur.  

 

Hardman, A., Jones, C., & Jones, R. (2010). Sports coaching, virtue ethics and emulation. 

Physical Education and Sport Pedagogy, 15(4), 345-359.   

 

Höglund-Nielsen, B., & Granskär, M. (2017). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård (Tredje upplagan ed.). Lund : Studentlitteratur.  

 

Jiménez, M., Fernández-Navas, M., Alvero-Cruz, J. R., García-Romero, J., García-Coll, V., 

Rivilla, I., & Clemente-Suárez, V. J. (2019). Differences in psychoneuroendocrine 

stress responses of high-level swimmers depending on autocratic and democratic 

coaching style. International journal of environmental research and public health, 

16(24), 5089.   

  

Jones, R. L., & Turner, P. (2006). Teaching coaches to coach holistically: can Problem-Based 

Learning (PBL) help? Physical Education and Sport Pedagogy, 11(2), 181-202.   

 

Jones, R. L., & Wallace, M. (2005). Another bad day at the training ground: Coping with 

ambiguity in the coaching context. Sport, education and society, 10(1), 119-134.   



 

Kamphoff, C. S. (2010). Holism in Sports Coaching: Beyond Humanistic Psychology A 

Commentary. International journal of sports science & coaching, 5(4), 481-483.  

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom 

hälso- och vårdvetenskap (1. utg. ed.). Stockholm: Natur & Kultur.  

 

Lindgren, E.-C., & Barker-Ruchti, N. (2017). Balancing performance-based expectations 

with a holistic perspective on coaching: a qualitative study of Swedish women's 

national football team coaches' practice experiences. International journal of 

qualitative studies on health and well-being, 12(1), 1358580-1358580.   

 

Lindwall, M. (2016). Gruppdynamik inom idrott: nycklar till världens bästa lag (Första 

upplagan ed.). Stockholm : SISU Idrottsböcker.  

 

Potrac, P., Brewer, C., Jones, R., Armour, K., & Hoff, J. (2000). Toward an Holistic 

Understanding of the Coaching Process. Quest, 52(2), 186-199.   

 

Surujlal, J., & Dhurup, M. (2012). Athlete preference of coach's leadership style : sport 

management. African journal for physical health education, recreation, and dance, 

18(1), 111-121.  

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm : Vetenskapsrådet.  

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed (Reviderad utgåva ed.). Stockholm : 

Vetenskapsrådet.  

 

Whitley, M. A., Gould, D., Wright, E. M., & Hayden, L. A. (2018). Barriers to holistic 

coaching for positive youth development in South Africa. Sports coaching review, 

7(2), 171-189.   

 



8. Bilagor 
 

Bilaga 1. Bubbleskater, skapad av en idrottare på IK hoppfull 

 

 

 



Bilaga 2. Samtyckesblankett  

 

Holistisk utveckling inom speedskating  

  
Information till tränare om holistisk utveckling inom speedskating.   

Syftet med uppsatsen är att undersöka tränarnares uppfattning och erfarenheter av att arbeta 

med ett holistiskt tränarskap inom svensk hastighetsåkning på skridskor. För att uppfylla 

studiens syfte kommer vi genomföra observationer och semi-strukturerade intervjuer och 

vänder oss till personer med tränaruppdrag inom hastighetsåkning på skridskor. Intervjun tar 

ca. 45 minuter, Intervjun kommer spelas in och sedan skrivas ut i ett dokument. Dina svar 

kommer att behandlas konfidentiellt och varje intervjuperson kommer att ges ett påhittat 

namn, data behandlas så att inga obehöriga kan ta del av svaren. Inspelningarna kommer att 

raderas när uppsatsen är godkänd. Resultatet kommer att presenteras i en kandidatuppsats vid 

Göteborgs universitet som kommer publiceras elektroniskt och som du har möjlighet att ta del 

av. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. Om 

du väljer att inte delta eller vill avbryta behöver du inte uppge varför.    
  

Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss.   

   

Uppsatsen skrivs av:   

Vi som skriver uppsatsen är studenter på sports coaching programmet. Vi har lite olika 

bakgrunder. Elias har idrottsligt bakgrund inom badminton och erfarenhet som tränare för de 

allra yngsta till de allra äldsta och högre juniornivå. Klaus har idrottsligt bakgrund inom 

Crossfit och har erfarenhet som fystränare och Crossfit tränare.   

   

Uppsatsen handleds av:    

Karin Grahn, universitetslektor i idrottsvetenskap vid Institutionen för kost- och 

idrottsvetenskap, Göteborgsuniversitet.   

Astrid Schubring, docent i idrottsvetenskap vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, 

vid Göteborgs universitet.   

   

Kontaktuppgifter:    

Elias Carlsson: XXXXXXXX@student.gu.se & 07XXXXXXXX  

Klaus Salmesvirta: XXXXXXXX@gmail.com & +3584XXXXXXXX  

 
Samtycke till att delta i studien    
  

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.     
  

☐ Jag samtycker till att delta i studien Holistisk utveckling inom speedskating  
  

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i informationen 

jag fått.    
  

Plats och datum    Underskrift    

       

Elias Carlsson & Klaus Salmesvirta 

 



Bilaga 3. Intervjuguiden. 

Del Frågor 

Öppnings 

frågor: 

 

a) Du är idag tränare/ledare i IK Wega. Kan du berätta hur det kom sig? 

a. När har du börjat som tränare i IK Wega? 

b. Hur länge har du varit tränare? 

c. Varför började du som tränare? 

d. Har du själv varit eller är fortfarande aktiv inom en idrott? 

e. Vilken nivå är dina aktiva på? 

b) Kan du beskriva din bakgrund som tränare? 

a. Coachutbildning eller annat 

b. Kan du beskriva dig själv som tränare idag? 

c) Kan du beskriva en önskad/optimal träningsmiljö? 

a. Som främjar atletens allsidiga utveckling? 

Huvuddel:  

 

a) Vad gör du för att kunna utveckla en miljö som bidrar till atleters allsidiga 

utveckling?  

a. Kort & Långsiktigt? 

b. Fördelar med att jobba med allsidig utveckling?  

c. Utmaningar med att bidra till allsidig utveckling? 

b) Vad innebär personlig utveckling för dig? 

a. Hur går du till väga för att stödja atletens personliga utveckling?  

b. Hur kan du stödja atletens personliga utveckling ur ett långsiktigt 

perspektiv? Tex. utveckla miljön? 

c. Varför behövs personlig utveckling? Vad bidrar det med i idrotten? 

d. Vad är det som kan hindra personlig utveckling? Finns det något som 

försvårar din möjlighet att bidra till idrottarnas personliga utveckling? 

c) Kan du berätta om din relation till atleterna?  

a. Vad gör du för att utveckla relationerna till de aktiva? till en idrottare? 

Grupp idrottare? 

d) Hur skapar du en relation som är hållbar långsiktigt?  

a. Hur bidrar det till idrottsligutveckling? 

b. Känner du några utmaningar i relationsbyggandet och upprätthåll 

relationer? 

e) Hur går du till väga för att stödja utvecklingen av idrottsspecifika förmågor? 

a. Hur arbetar du med idrottsspecifika förmågor ur långsiktigt perspektiv? 

Eller kortsiktigt ex. inför en tävling? 

b. Utmaningar? 



f) Vilket utrymme finns det för aktiva att påverka träningen?  

a. Finns det skillnad mellan olika aktiva? Vad beror det på? 

b. Vilka fördelar/syfte kan finnas med att aktiva får påverka träningen? 

c. Vilka utmaningar finns i atleter får påverka träningen? 

g) Hur gör du för att anpassa träningen för en specifik atlet? 

a) Finns det skillnader mellan olika aktiva? Vad beror det på? 

b) Vilka fördelar finnas med att individualisera träningen? 

c) Vilka faktorer begränsar din möjlighet att individualisera träningen? 

BC När vi besökt träningar har vi fått höra en del om BC:  

a) Vad är dina erfarenheter av BC-projektet så här långt? 

a. Kan du förklara lite mer vad det är och vad projektet handlar om?  

b. Vad innebär de olika rollerna i BC? (Bubble blower & bubble skater, 

bubble watcher) 

c. Kan du beskriva syfte med bubblorna? Vilka kunskaper finns i bubblorna? 

Hur kan dessa bubblor bidra till utvecklingen av hela individen och 

idrottsligutveckling? 

b) Hur har BC bidragit till utvecklingen av hela människan? Den idrottsliga 

prestationen? 

a. Har det förändrat ditt tränarskap, på vilket sätt? 

b. Vilka utmaningar har du upplevt med Bubble city? Vad behöver utvecklas? 

Avslutande 

frågor 

a) Vad skulle du önska för att kunna utvecklas som tränare?  

a. resurser, utbildning, tid? 

b) Det (forskningen) har visat att en tränarens uppgifter är att agera som moralisk 

förebild.  

a. Vilka uppgifter/ansvar anser du att en tränare har? 

b. Vilka utmaningar upplever du med att uppfylla ansvaren? 

c) Det (forskningen) har visats sig att omsorg (caring) är en viktig del av holistiskt 

tränarskap. 

a. Hur skulle kunna göra för att atleten upplever omsorg från dig? 

b. Ser du utmaningar med detta? 

d) Är det något du skulle vilja tillägga eller ändra? 
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