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Sammanfattning 
Dagens kommersialiserade elitidrott är en miljö som präglas av konkurrens, pengar och 

superstjärnor. En tränare kan bli stadens hjälte, men riskerar också att bli en syndabock då hen 

ofta hålls ansvarig för idrottarens eller lagets prestation. I filmer porträtteras tränare som 

karismatiska ledare som kan inspirera idrottare att nå nya höjder. Karismatiskt ledarskap är 

dock inte specifikt kopplat till tränarskap utan har även intresserat ledarskapsforskare inom 

andra områden. Mer specifikt antas det i situationer där gruppen behöver samarbeta, kan en 

karismatisk ledare få alla medlemmar att arbeta effektiv tillsammans på ett sätt som går utöver 

det som ett icke karismatiskt ledarskap klarar. Studier utanför idrotten har även visat att 

karismatiska ledarbeteenden kan öka följares produktivitet. Syftet med den här studien är därför 

att undersöka karismatiskt ledarskap inom elitidrott genom att analysera hur elittränare (n=15) 

kommunicerar med idrottare i lag- respektive individuell elitidrott. Karisma undersöks genom 

att kartlägga i vilken utsträckning elittränare använder sig av karismatiska ledarbeteenden samt 

om det finns skillnader mellan tränare inom lag- och individuella idrotter (1171 meningar). 

Metoden utgår från tidigare forskning på karismatisk signalering. I resultatet framgår det att 

tränare använder karismatiska ledarbeteenden 24,2% av tiden (n=296). Det finns även en 

signifikant skillnad mellan elittränare inom lag- och individuella idrotter, vilket diskuteras 

utifrån evolutionspsykologiskt perspektiv. Andelen CLTs som användes av lagtränare var 0,31 

(SD=0,14) och andelen som används av individuella tränare var 0,18 (SD=0,09). Slutsatsen är 

att karisma tycks spela en större roll inom lagidrotter vilket kan vara av betydelse för tränare 

och vidare forskning. 
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1. Introduktion 
Idrotten har idag en självklar plats i samhället men historiskt sett har den haft en annan innebörd. 

Peterson (2004) menar att de första formerna av idrottande uppstod i vår strävan att mäta oss 

mot varandra eller som ett alternativ till krig. Idrotten är därför format av samhällets 

organisation men det finns även strukturer inom idrotten som är kontextspecifika. Exempelvis 

präglas idrotten av tävling med vinnare och förlorare, men också av tankar kring social 

utveckling i form av sunda värderingar och gemenskap (Peterson, 2004). Den ökade 

kommersialiseringen av samhället har på senare tid bidragit till att intresset för den 

professionella idrottsindustrin, aktiva idrottare och tränare har ökat. Det genererar stora intäkter 

genom tv-rättigheter, reklamintäkter och prispengar. Storleken på intäkterna avgörs till stor del 

av lagets eller individens förmåga att prestera (Beech m.fl., 2004). Utöver den dagliga 

verksamheten kan arrangemang som OS och VM även bidra med reklam för städer, utveckling 

av infrastruktur och byggnation av tävlingsarenor. De här faktorerna bidrar till idrottens plats i 

samhället men kan även skapa ökad press på tränare och aktiva som är verksamma inom idrotten 

(Beech m.fl., 2004).  

 

För att lyckas prestera under dessa förhållanden utsätter sig idrottare för extrema mängder 

träning där en passande tränare anses som en viktig komponent (Lara-Bercial & Mallett, 2016). 

Lara-Bercial och Mallett (2016) beskriver i sin studie på några särskilt vinstrika tränare att de 

kan bidra med en vision och filosofi samt skapa en miljö som ställer höga krav på idrottare för 

att nå högsta internationella nivå. Även studier inom elitishockey har analyserat lagens 

tabellplacering i förhållande till tränarens förmåga och erfarenhet. Studien visade att tränarens 

förmåga har ett starkare samband med lagets prestation än tränarens erfarenhet (Salman m.fl., 

2009). Dessa faktorer bidrar till att tränare ofta beskylls för om laget presterar dåligt vilket kan 

leda till osäkra anställningsförhållanden, detta trots att ett tränarbyte mitt i säsongen visats 

påverka lagets prestation negativt (Mallett & Côté, 2006; Salman m.fl., 2009).  

 

Den vetenskapliga kunskapen inom tränarskap är fortfarande tunn men det finns ett växande 

intresse för att studera idrottsvetenskapliga ämnen som biomekanik, ledarskap och fysiologi, 

både i elit-, motions- och ungdomskontext (Gilbert & Trudel, 2004; Williams & Kendall, 2006). 

I och med professionaliseringen av tränaryrket har forskare försökt beskriva just 

tränareffektivitet. Tränare hålls ofta ansvariga om laget vinner eller förlorar trots att orsaker kan 

vara faktorer utanför deras kontroll. Forskare har därför försökt att skapa en profil för att 

beskriva vad en effektiv tränare gör (Mallett & Côté, 2006). Mellan 1970 och 2008 publicerades 

872 artiklar i ämnet tränarskap varav 113 fokuserade på tränarens effektivitet. Mycket av 

forskningen har fokuserat på att beskriva beteenden genom systematiska observationer av 

tränare för att på så sätt finna de beteenden som är ”bäst” (Côté & Gilbert, 2009; Gilbert & 

Trudel, 2004; Rangeon m.fl., 2009). Bland annat har verktygen Coaching Behaviour Assesment 

System (CBAS), The Coaching Success Questionnaire-2 (CSQ-2) och Coach Leadership 

Assessment System (CLAS) skapats för att beskriva tränares beteenden (Gillham m.fl., 2013; 

Smith m.fl., 1977; Turnnidge & Côté, 2019).  

 

Det finns andra beskrivningar som ger oss en helt annan bild av vad en tränare gör. Hills och 

Kennedy (2013) analyserar tre kända hollywoodfilmer med en tränare i huvudroll för att 

undersöka vilken bild allmänheten har av yrket. Filmerna Coach Carter (Carter, 2012), Hoosiers 

(Anspaugh m.fl., 1986) och Remember the Titans (Yakin, 2000) porträtterar tränare som en 

heroisk figur med möjlighet att inspirera och förändra livet för sina idrottare. När den unga 

basketspelaren säger -”You said we're a team. One person struggles, we all struggle. One 

person triumphs, we all triumph.” får vi en känsla av hur Coach Carter har skapat ett 
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sammansvetsat lag redo att kämpa tillsammans. Hills och Kennedy (2013) menar dock att även 

om dessa filmer bygger på sanna historier riskerar de att ge allmänheten orättvis bild av hur 

tränaryrkets vardag ser ut (Hills & Kennedy, 2013).  

 

Inom akademin finns det begränsat med kunskap om dessa karismatiska ledare existerar inom 

idrotten. De studier som finns kommer främst från företagsvärlden samt politiska sammanhang 

och utgår teorier kring transformativt och karismatiskt ledarskap (Bass, 1985; Conger & 

Kanungo, 1987). Avsaknaden av forskning inom karismatiskt ledarskap kan delvis kunna bero 

på att karismatiska ledare genom historien också förknippats med mörka ledarbeteenden, 

manipulation och destruktiva historiska figurer (Aaltio-Marjosola & Takala, 2000; Lindholm, 

1990). De tidigaste beskrivningarna refererar ofta till karisma som en medfödd gåva (Weber, 

1925) medan fenomenet på senare tid definierats som hur följarna uppfattar de signaler som 

sänds av ledaren (Antonakis m.fl., 2016; Conger & Kanungo, 1987; Reh m.fl., 2017).  

 

Den forskningen som utgår från teorier kring transformativt ledarskap inom idrotten är också 

sparsmakad med några få undantag  (Arthur m.fl., 2017; Ekstrand m.fl., 2018; Lefebvre m.fl., 

2021; Northington, 2016) och då främst med instrumentet MLQx5 (Bass & Avolio, 1995). I 

instrument mäts följarnas syn på ledaren genom ett antal påståenden där karisma utgör en del. 

Transformativa ledarbeteenden har visats ha en positiv korrelation med följarnas nöjdhet, 

motivation och ansträngning (Bass & Avolio, 1995; Bass, 1985). Instrumentet har dock fått 

kritik av flera anledningar. Arthur m.fl. (2017) lyfter att det finns metodologiska svagheter med 

att mäta ledareffektivitet med en enkät då utlämnade variabler kan påverka resultatet. De menar 

också att ett problem i mätningarna kan vara endogenitet. Detta betyder att mätvariabel (X) som 

påverkas av (Y) även på verkas av en ytterligare okänd variabel som inte inkluderas i 

experimentet (Antonakis m.fl., 2016; Esping-Andersen & Przeworski, 2001). Problematik med 

definitionen och de teoretiska antagandena bakom karisma har även lyfts som en potentiell 

orsak till bristen på forskning (Antonakis m.fl., 2016; Yukl, 1999).  

 

Utöver ett fåtal exempel finns det begränsat med forskning på karismatiska ledare trots den bild 

som Hollywood presenterar. Det finns några studier inom idrott som har identifierat karisma 

bland ett urval av tränare från både lag- och individuell idrott (Park & Lyle, 2013). Ett exempel 

på karismatiskt ledarskap kommer från den svenske coachen Curre Lindström som vann VM-

guld i ishockey med Finlands landslag. Under detta VM behövde det finska laget en tydlig 

riktning, optimism och vilja att ta risker. Curres framgång attribueras till hans vision om att 

alltid bli ”lite bättre”, alltid vara ärlig och att våga gör fel (Aaltio-Marjosola & Takala, 2000). 

Andra tränare har lyft vikten av att etablera, utveckla och kommunicera en attraktiv vision för 

att inspirera idrottare att arbeta tillsammans. De menar att tränaren kan även påverka kulturen i 

gruppen för att skapa en tydlig rollfördelning och motiverande teamatmosfär. Trots detta har 

mycket av forskningen inom idrottspsykologi och idrottsledarskap fokuserat på idrottares 

individuella mål och ambitioner  (Fletcher & Arnold, 2011).  

 

Det finns även begränsat med forskning på hur tränarens arbete ser ut inom olika kontexter trots 

att den kulturella kontexten har diskuteras vara en potential orsak till skillnader i ledarbeteenden 

(Banks m.fl., 2017). För en elittränare handlar det om att erbjuda idrottare målmedveten träning, 

förbereda dem att prestera på tävling, instruera och bedöma fysik, mental förmåga och teknisk 

skicklighet. En tränare inom barn- och ungdomsidrotten bör däremot erbjuda en inkluderande 

träningsmiljö, organisera möjlighet att delta i lekfulla och säkra aktiviteter, utveckla 

grundläggande rörelseförmåga och uppmuntra sociala aspekter (Côté & Gilbert, 2009). Ett 

annat sammanhang som kan påverka är om det handlar om lag- eller individuell idrott (Bloom 
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m.fl., 1998). Inom lagidrott behöver spelare samarbeta, navigera roller och lita på andra 

lagmedlemmar. De är både personligt och instrumentellt beroende av varandra för att vinna 

matcher. En tränare i lagidrott har därför en central roll i att få laget att jobba tillsammans 

(Jowett, 2007). Vissa studier har visat att tränare inom individuella idrotter formar starkare 

relationer i form av en högre känsla av närhet och komplimenterande personlighet och att dessa 

tränare har en bättre empatisk förmåga (Lorimer & Jowett, 2009; Rhind m.fl., 2012). Detta kan 

vara på grund av att de tillbringar mer tid med varandra och att idrottarens individuella 

prestation är i fokus (Lorimer & Jowett, 2009). 

 

På grund av de kulturella och idrottsliga skillnaderna mellan lag- och individuell idrott kan det 

finnas skillnader i tränaren uppdrag. Exempelvis kan ett karismatiskt ledarskap vara av större 

betydelse i uppgifter där det finns stort beroende mellan individer (Le Blanc m.fl., 2021). Det 

kan därför finnas ett samband mellan hur karismatisk en ledare är och vilken typ av idrott hen 

coachar. Grabo m.fl. (2017) applicerar ett evolutionsperspektiv på ledarskap och menar att 

karismatiska ledare antas växa fram för att möta behovet av samordning i grupper som behöver 

prestera. Därtill menar Conger (2011) att karismatiskt ledarskap har en högre korrelation med 

prestation på gruppnivå än på individnivå. Karismatiska ledare kan därför möjligen återfinnas 

oftare och spela en viktigare roll inom lagidrotter på elitnivå än i individuella idrotter. Om det 

stämmer är dock ännu okänt, delvis på grund av de metodologiska problem som beskrivs av 

Antonakis m.fl. (2016) 

 

För att minimera problematiken som beskrivs ovan vid undersökningar av karisma bland ledare 

föreslås observationer och kodning av ledares kommunikation (Antonakis m.fl., 2011; Arthur 

m.fl., 2017; Cook m.fl., 2002). Forskning som studerat de signaler ledaren sänder har visat att 

karisma kan tränas upp genom att använda specifika beteenden, så kallade Charismatic 

Leadership Tactics (CLTs) (Antonakis m.fl., 2011; Ernst m.fl., 2021). Användandet av CLTs 

kan därför det vara en värdefull förmåga för en tränare för att artikulera en vision och inspirera 

idrottare (Antonakis m.fl., 2011; Ernst m.fl., 2021; Fletcher & Arnold, 2011). Trots dessa 

möjliga fördelar saknas det fortfarande kunskap kring i vilka kontexter den här typen av 

ledarbeteenden existerar vilket begränsar möjligheten att applicera det bland elittränare inom 

lag- och individuell idrott (Banks m.fl., 2017; Conger, 2011). Den här studien kan därför bidra 

med att öka kunskapen om användningen karismatiska ledarbeteenden bland elittränare vilket 

i sin tur kan vara av användning för verksamma elittränare, tränarutbildningar och framtida 

rekryteringar.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Den här studien syftar till att kartlägga karismatiska ledarbeteenden (CLTs) bland svenska 

tränare inom lag och individuell elitidrott. Utgångshypotes 1 (𝐻1) är att CLTs används av 

tränare på elitnivå. Utgångshypotes 2 (𝐻2) är att CLTs förekommer i högre utsträckning bland 

tränare inom lagidrotter. För att testa hypoteserna kommer följande frågor att besvaras: 

 

• Hur många karismatiska ledarbeteenden CLTs används av tränare inom elitidrott?  

• Hur kan en observationsmall på CLTs användas för att beskriva tränarbeteenden inom 

elitidrott? 

• Vilka specifika karismatiska ledarbeteenden använder tränare i de olika idrotterna? 

• Finns det skillnader mellan tränare i lag- och individuell elitidrott i hur många CLTs 

de använder? 
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2. Bakgrund 
I följande kapitel presenteras olika perspektiv som kan användas för att förstå tränarskap, 

ledarskap och deras funktioner. Som nämns inledningsvis kan en karismatisk ledare påverka 

prestation och engagemang på gruppnivå. Denna förmåga har i företagssammanhang också 

visats vara möjlig att träna upp. Utifrån de beskrivningar av elitidrott som präglas av 

konkurrens, prestation och med höga insatser är det av intresse att undersöka huruvida dessa 

ledare existerar inom elitidrotten även utanför biosalongen. Då kontexten visats kunna påverka 

tränarens uppdrag finns det även intresse att jämföra olika kontexter som lag- och individuell 

idrott. Inledningsvis kommer behovet att samordna grupper beskrivas ur ett evolutionärt 

perspektiv utifrån ”game theory”. För att förklara hur detta går till har forskare hänvisat till en 

process som kallas signalering. Karisma beskrivs som en signal som lockar till sig följare i 

likhet med hur en påfågels fjäderdräkt signalerar styrka och vitalitet. Detta kan sedan appliceras 

på elitidrott för att undersöka eventuella skillnader mellan lag- och individuella idrotter. 

Avslutningsvis sammanfattas den tidigare forskning på karismatiskt ledarskap vilket 

konstateras präglas av vagt definitioner och ifrågasatta mätmetoder. Detta ligger till grund för 

studiens frågeställningar, urval och metodval. 
 

2.1 Evolutionsteori och signalteori 
För att kunna förstå karismatiskt ledarskap har flera studier tagit sig an ett evolutionärt 

perspektiv (Grabo m.fl., 2017; Fiset m.fl., 2021; Tshkay m.fl., 2017). Grabo m.fl. (2017) 

presenterar i sin artikel, ”Charisma as signal: An evolutionary perspective on charismatic 

leadership” att den moderna evolutionsteorin är utvecklad från Nicholas Tinbergens teorier, 

som i sin tur härstammar från Charles Darwin. Den moderna evolutionsteorin försöker förstå 

både orsaken till ett beteende från exempelvis ett djur och hur det påverkar eller har påverkat 

djuret under tidens gång. Dessa två faktorer menar Grabo m.fl. (2017) ger möjligheten att förstå 

ett djurs chans till överlevnad samt reproduktion, och slutligen hur ett djur förändras med tiden 

(evolution).  
 

För att kunna förstå orsaken till beteenden, exempelvis karismatiskt ledarskap, har begreppet 

”game theory” använts inom den evolutionära forskningen. Skyrms (2004) s.1 förklarar att 

game theory har sitt ursprung hos filosofen Rosseau, som exemplifierar begreppet genom en 

berättelse om två personer som bestämde sig att jaga hjort i stället för hare. Detta fenomen har 

kallats för ”The Stag Hunt” vilket game theory har sin grund på. Skyrms (2004) förklarar The 

Stag Hunt som ett socialt kontrakt, där två parter behöver varandra för att kunna jaga hjort i 

stället för hare. Var för sig kan jägarna endast fånga harar, men skulle de samarbeta har de 

möjlighet att försöka fånga en hjort. Chansen att uppnå det lilla målet är oberoende av vad de 

andra gör men skulle jägarna vilja öka sitt byte krävs samarbete. I historien har gruppen med 

jägare spårat hjorten och lagt sig i bakhåll. När jägarna väntar bredvid stigen där hjorten antas 

vara skuttar en hare fram. Om någon av jägarna bestämmer sig att fånga den i stället riskerar 

jakten att förstöras för hela gruppen. Detta menar Skyrms (2004) kan därför efterliknas som ett 

spel där ingen av parterna vet vad den andra kommer att göra, men både parterna vet att de 

behöver varandra för att kunna jaga hjort. Denna typ av problem kan återfinnas i flera 

situationer där människor behöver samarbeta för att uppnå ett gemenast mål. Grabo m.fl. (2017) 

menar att det är ovissheten mellan parterna som skapar problemet för koordination och 

samarbete. Vidare kan denna utmaning kan kopplas till dagens elitidrott, där alla individer 

parallellt med lagets vision kan ha en egen agenda för sitt idrottande. Andersson och Hognestad 

(2019) menar att det är socialt accepterat att fotbollsspelare använder Allsvenskan som en 

språngbräda till större ligor i Europa, såsom Premier League. Enskilda spelare kan därför 
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exempelvis vilja visa upp sig inför agenter, scouter, tränare och andra intressenter. Detta kan 

relateras till ”The Stag Hunt” genom att lagets och tränarens mål är att nå framgångar 

tillsammans, med andra ord ”jaga hjort”. Medan, en enskild spelare i stället kan välja att 

fokusera på sina egna intressen vilket kan liknas med att ”jaga hare”. Den problematiken kan 

vara mindre inom den individuella idrotten. Utmaningen med att koordinera ett lag kan ses i ett 

citat från en av Sveriges främsta handbollstränare (Rylander, opublicerade intervju): 

 

"Ja absolut så. Ehh…om inte gruppen vinner, då spelar det egentligen ingen roll hur bra den 

enskilde individen är… i det… för det slår ju tillbaka på dig som ledare. Gruppen måste vinna, 

gruppen måste segra. Den enskilde individen kan vinna hur mycket som helst…vinner inte 

gruppen så vinner inte du som ledare… så att där… där går ju inte att trolla. Alltså det betyder 

ju till och med att man måste välja ibland… ibland måste man ju låta den enskilde individen 

som är väldigt bra stå tillbaka lite grand för någon annan individ planeringsmässigt… så att 

du skall få det utfallet att gruppen vinner." 

 

Game theory ger möjlighet till att förstå varför vissa beteenden finns, men den förklarar inte 

hur naturen (människor och djur mm.) vet vilka beteenden eller egenskaper som ska följas eller 

tas vidare. För att förstå det har forskare applicerat ett evolutionsperspektiv där en välanvänd 

teori är ”signalteorin” (Grabo m.fl., 2017; Smith & Harper, 2003). Grabo m.fl. (2017) menar 

att ett populärt exempel på hur signalteorin fungerar, är fallet kring påfågelns svans. Om en 

påfågelshane visar sig ha en stor svans med färgglada och välskötta fjädrar visar den för honorna 

att den kan både ta hand om parasiterna och de farliga djur som lägger märke till hanens svans 

(Blumstein m.fl., 2012; Grabo m.fl., 2017). Signalteorin används därför för att förklara hur 

hanen signalerar till honan att han är en värdig kandidat att föröka sig med. Grabo m.fl. (2017) 

s. 478 förklarar att reproduktion är ett av naturens grundkrav och hur signalering därmed bidrar 

till den processen: 

 

” It is only when the former criterion is met – that is, when a cue has been selected by evolution 

because it increases the survival and reproductive chances of both senders (aspiring leaders) 

and receivers (followers) – that a cue can properly be described as a signal” 
 

Vidare menar (Connelly m.fl., 2011) att signalering fungerar och uppstår när det finns en 

informationsskillnad mellan två parter. Parten som har mer information om en situation sänder 

ut signaler att som den andra parten (följarna inom signalteorin) sedan tolkar om det är värt att 

följa. Tshkay m.fl. (2017) menar att ledarskap kan ses som ett exempel på denna situation: där 

ledaren har mer information om en situation och agerar för att få följarna att följa efter ledaren 

för allas bästa. Reh m.fl. (2017) presenterar andra definitioner där signaler delas upp i personens 

fysiska egenskaper och hur ledaren kommunicerar information. De beskriver även hur längd, 

ansiktsuttryck och röst kan påverka en ledares naturliga förmåga att sända ut signaler som 

genererar följer (Reh m.fl., 2017). Dessa signaler kan återkopplas tillbaka till följarnas 

kognitiva scheman om hur ledarskap ska fungera och vilka beteenden som är eftertraktade 

(Tskhay m.fl., 2017). Samma studie menar att dessa signaler inte behöver mer än en kort 

sekvens för att påverka mottagarna. Slutligen kan signalteori att förstås utifrån två olika 

perspektiv: a) där ledaren besitter på förmågan att sända ut signaler som följarna får välja själva 

som de vill följa b) där följarna attribuerar ledarens påverkan på gruppen (Grabo m.fl., 2017).  

 

Som man kan se i figur 1, nedan, har Grabo m.fl. (2017) skapat ett händelseförlopp i syfte att 

kunna beskriva hur karismatiskt ledarskap uppstår och återskapas. Överst och längst till vänster 

startar händelseförloppet med en situation som anses vara utmanade för en grupp människor 
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och behöver ledarskap för att koordinera gruppen. Detta medför att gruppen människor söker 

efter ledarskap utifrån de ”ledtrådar” (cues) eller signaler som ledarkandidater besitter. Men, 

för att förstå hur följarna ska kunna avgöra vem av kandidaterna som är bäst lämpad till att lösa 

koordinationsproblemet menar Tooby och Cosmides (2008) att människor kan processa flera 

variabler av ledarskap samtidigt. Denna process medför att människor har förmågan att inta 

flera aspekter av ett beslut. Tooby och Cosmides (2008) beskriver att ett beslut av vilken mat 

som skulle samlas in kunde vara ett mer komplex besluttagande än vad tidigare trott. De tar en 

nöt som exempel: den innehåller mycket energi, men hur lång tid tar den att samla  in, hur kan 

den förvaras eller hur kan den ätas är några av de variabler som motiveras av människan innan 

agerandet av insamling (Elliot, 2008). I händelseförloppet kallar Grabo m.fl. (2017) denna 

process för ”Leader Index” och fungerar likadant som exemplet med nöten, människor 

processar olika aspekter av ledarskap för att kunna motivera vem som ska följas. Avslutningsvis 

beskriver Grabo m.fl. (2017) att detta händelseförlopp kan förstås som en 

”beräkningsmekanism”, där summan av figurens variabler blir produkten (karisma). Den här 

undersökningen riktas mot att jämföra hur den här typen av ledarskap kan se ut i olika 

sammanhang vilket motsvarar ”contextual triggers” (figur 1). För att jämföra lagtränare och 

tränare inom individuell idrott undersöks de signaler som sänds av ledaren för att för att studera 

den mekanism som föreslås ligga bakom det karismatiska ledarskapet (Grabo m.fl., 2017) 

s.476.  

 

Figur 1 - Evolutionsperspektiv på karismatiskt ledarskap (Grabo m.fl., 2017) 
 

Avslutningsvis skulle karismatiskt ledarskap utifrån ett evolutionärt perspektiv ses som ett 

eftertraktat beteende då karisma har visat sig ha förmågan att få människor att koordinera sig 

mot ett och samma mål (Banks m.fl., 2017).  Karisma kan då fungera som ett verktyg för att 

lösa koordinationsproblemet mellan parterna vid The Stag Hunt och hjälpa gruppen att gå från 

att jaga hare till att jaga hjort (Grabo m.fl., 2017). Som ledarskapsbeteende tycks karisma som 

begrepp funnits i minst 2000 år (Derman, 2012) och att en karismatisk ledare kanske därmed 

signalerar att hen är en gynnsam person att följa för att överleva och kunna reproducera sig 

(Grabo m.fl., 2017; Tskhay m.fl., 2017). Inom lagidrott finns liknande eller samma behov av 

att koordination och samarbete som jägarna behöver vid jakt av hjort. Ett evolutionärt 

perspektiv på ledarskap i grupper kan beskriva hur de växer fram utifrån gruppens behov. Det 

skulle kunna medföra att karismatiska ledarbeteenden återfinns i högre utsträckning bland 

tränare inom lagidrotter. Detta kommer att beskrivas ytterligare i nästa avsnitt där elitidrott och 

elittränarskap definieras samt skillnader mellan lagidrott och individuell idrott beskrivs 

ytterligare. 
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2.2 Elitidrott och elittränarskap 
I den svenska idrottsrörelsens gemensamma värdegrund, ”Idrotten Vill” skriver 

Riksidrottsförbundet (2019) s.15; ”I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på 

breddidrott och elitinriktad idrott”. Den elitinriktade idrotten anses fokusera på 

prestationsutveckling och tävlingsresultat medan den breddinriktade idrotten fokuserar på 

rörelseglädje, utveckling och delaktighet (Riksidrottsförbundet, 2019). Det är dock inte helt 

enkelt att definiera vad elitidrott är där Dartsch och Pihlblad (2012) belyser att det kan se olika 

ut beroende på kontext. Lindfelt (2007) menar att i vissa fall kan elitidrott anses vara högsta 

nationella serien medan i andra fall syftar på landslag och internationell nivå. Dessa skillnader 

återfinns i flera olika kontexter där man kan prata om ”högsta chef”, ”elitläkare” eller 

”stjärnadvokat” och grundar sig i tre olika perspektiv på begreppet elit. Det första är eliten i en 

hierarkisk organisation, exempelvis avdelningschefen på sjukhuset. Det andra perspektivet 

beskrivs som en person med extremt hög kompetens det vill säga den mest kompetenta 

kirurgen. Det tredje perspektivet på elit är de förmögna och medialt uppmärksammade personer 

som återfinns bland superkändisar, artister och politiker (Lindfelt, 2007). Utifrån detta använder 

Lindfelt (2007) en pyramidmetafor för att beskriva att elitidrott kännetecknas av en grupp 

utövare framställs som pyramidens topp (elit) genom sin kompetens och upprepade 

prestationer. Inom elitidrott är det alltså förmågan till idrottslig prestation som ligger till 

grunden för bedömningen om någon är elit eller inte (Lindfelt, 2007).  

 

Inom elitidrotten finns dock flera skilda sammanhang som ställer olika krav på tränare och 

idrottare. Ett område där lite forskning identifierats är jämförelser mellan lagidrotter och 

individuella. Empiriska studier från Henriksen m.fl. (2010) har visat på skillnader på makronivå 

som kulturen inom idrotten, värderingar och ekonomi samt skillnader på mikronivå som 

relationer och beteende har effekt på talangutveckling. Några exempel på skillnader kan vara 

att tränare individuella idrottar ofta har landslagserfarenheter medan tränare bland lagidrotter 

oftare är verksamma i ett klubblag på nationellnivå (Eriksson, 2006). Det finns även skillnader 

i hur tävlingarna är strukturerade. I individuella idrotter mäts prestationer mellan idrottare direkt 

exempelvis i löpning, bordtennis och simning. Träningsmängd och resultat mäts ofta i form av 

tidtagning, mängd och intensitet för att se individuell utveckling (Tønnessen m.fl., 2014).  I 

lagidrott mäts resultat i stället i lagets position i tabellen eller turneringen. Det finns även ett 

växande intresse av att mäta andra indikatorer så som lyckade passningar, bollinnehav och 

löpdistans (Wright m.fl., 2014). 

 

När man i stället riktar blicken mot de tränare som är verksam inom elitidrotten uppkommer 

ytterligare problem. I vissa fall blir en individ erkänd som elittränare på grund av sin utbildning, 

certifiering eller meriter. I andra fall kan en tränare vara verksam på elitnivå på grund av 

idrottarens framgång snarare än det egna kunnandet (Allen & Muir, 2021). Det går alltså att 

skilja på begreppen ”elittränarskap” och ”tränare för elitidrott” då forskning visat att vissa 

tränare anställts på grund av sina meriter som idrottare och inte som tränare vilket har ifrågasatts 

då tränares uppdrag skiljer sig från elitidrottarens (Côté & Gilbert, 2009; Erickson m.fl., 2007; 

Fahlström, 2006). Om man då begränsar begreppet och kollar på de tränare som är verksamma 

på högsta nivå kan de anses blivit bedömda utifrån samma ”pyramid-logik” där bara de bästa 

blivit kvar (Lindfelt, 2007). Den gruppen har kallats för ”Serial Winning Coaches” och 

representerar de tränare som anses vara mest effektiva (Lara-Bercial & Mallett, 2016). Eriksson 

(2006) har beskrivit den stereotypiska elittränaren i Sverige som en man i 40-års åldern, uppväxt 

i en småstad och varit aktiv i idrotten sen han var 9 år. Han var relativt framgångsrik i den 

idrotten och har därefter fortsatt att coach inom samma sport i ungefär 15 år. Studien 

inkluderade 345 svenska tränare på elitnivå vilket anses vara nästan hela populationen. 
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Resultaten beskriver att det är en relativt homogen grupp som utmärker sig genom lång 

tränarerfarenhet, högskoleutbildning och tränarmeriter från högsta nationell och internationella 

nivå (Eriksson, 2006).  

 

2.2.1 Elittränarskap i lag- och individuell idrott 
Då forskare har identifierat vad tränare gör har tränareffektivitet definierats som förmågan att 

integrera professionell, intrapersonell och interpersonell kunskap i den specifika kontexten. En 

tränares professionella kunskap anses bestå av idrottspecifika delar och ämneskunskap från 

idrottsfysiologi, biomekanik, taktik och psykologi och fokuserar på uppgiften som ska lösas. 

Interpersonell kunskap ligger till grund för relationsskapande beteenden. Den sista kategorin 

handlar om en tränares intrapersonella kunskap och beskriver förmågan att reflektera över den 

egna praktiken. Genom detta anses tränare kunna påverka idrottarens kompetens, 

självförtroende, karaktär och samhörighet 1 (Côté & Gilbert, 2009). Utöver dessa kategorier har 

även motivationsklimat undersökts i tidigare studier (Mageau & Vallerand, 2003). Liknande 

beskrivningar kan även hittas inom företagsvärlden där ett viktigt mål har varit att identifiera 

hur en ledare kan påverka prestationen hos individer och lag (Yukl, 2012). De tidiga studier på 

50- och 60-talet fokuserade på ledares inflytande och beteenden kategoriserades som antingen 

uppgiftsorienterade eller relationsorienterade (Likert, 1961). Medan senare forskning även 

inkluderade förändringsorienterade och externa beteenden (Yukl, 2012).  

 

Forskningen lyfter även aspekter kopplat till ledarskap inom idrott. Lara-Bercial och Mallett 

(2016) beskriver att framgångsrika tränare kännetecknas genom sin förmåga att beskriva en 

attraktiv vision för framtiden, hantera en komplex träningsmiljö, hantera relationer med 

idrottare och tränarteam och har tydliga värderingar och filosofier. Dessa kategorier är 

framtagna genom intervjuer med tränare som vunnit på högsta nivå och belyser hur dessa 

personer arbetar i den stressiga miljö som är deras dagliga verksamhet (Lara-Bercial & Mallett, 

2016). Tränare på elitnivå har i vissa studier även belyst vikten av att ”sälja in” sitt koncept för 

idrottaren genom övertala idrottare och generera en känsla av kontroll hos dem (Santos m.fl., 

2013) s.4. Detta har jämförts med att orkestrera en grupp genom att dra i trådar bakom kulissen 

(Jones & Wallace, 2006). På så vis präglas elittränarskap av mikropolitik, samarbete och 

konflikter där forskning har visat att tränare använder vita lögner, manipulation eller ”face 

work” för att få sin vilja igenom (Potrac & Jones, 2009) s.226. Det har även visats att beteenden 

som  exempelvis manipulation, hänsynslöst resultatfokus, dominans och skepsis förekommer 

bland tränare inom en elitidrottskontext vilket kan vara en konsekvens av försök att sälja in sina 

metoder eller ta ut en startelva (Cruickshank & Collins, 2015). Dessa beskrivningar bidrar till 

bilden av tränarskap på elitnivå som beskrivs som en komplex, kognitiv, politisk och social 

process som är beroende av den kulturella kontexten (Allen & Muir, 2021; Jones & Ronglan, 

2018). 

 

Några av de skillnader mellan lag- och individuella tränare som diskuterades tidigare återfinns 

även när man kollar på vad tränaren gör. Forskning på lagidrottstränare lyfter vikten av att 

inspirera och utmana gruppen att se bortom sina egna mål samt att formulera en vision för laget 

genom att skapa  tilltro för ledare och metoder (Fletcher & Arnold, 2011). I idrotter som 

ishockey, fotboll och handboll är lagets prestation beroende av spelarnas förmåga att samarbeta. 

Tränarens uppgift involverar att presentera taktiska strategier, sätta mål och ta ut ett lag 

(Fahlström, 2006). Det finns alltså ett behov för laget att samarbeta, samtidigt som det finns 

konkurrens mellan spelarna inom laget. Laguttagningen har beskrivits som ”en av coachens 

 
1 Översatt från engelska, Competence, Confidence, Connection, Character 
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svåraste uppgifter” men även en av de viktigaste (Fahlström, 2006) s. 143. Inom induviduella 

idrotter har forskning visat att andra viktiga egenskaper framträder. Exempelvis, stötta 

idrottaren genom en stark relation, skapa en utvecklande miljö och fokusera på individens 

behov genom att skapa en individanpassad träningsplanering (Dohsten m.fl., 2020). Tränare i 

individuella idrotter har också visats ha en högre empatisk förmåga och närmare relation till 

idrottaren. Detta föreslås bero på att de spenderar mer tid tillsammans och har delade mentala 

bilder (Lorimer & Jowett, 2009; Rhind m.fl., 2012).  

 

Utifrån det som beskrivs ovan kommer den här studien kommer att likställa begreppen 

”elittränare” och ”tränare för elitidrottare” då gruppen visats ha erfarenhet och framgång 

tidigare för att nå dit de är. De skillnader och likheter mellan lag-och individuell idrott handlar 

framför allt om gruppens behov att samarbeta och där tränaren ses som en viktig del. Inom 

elitverksamheten har de tränare som klarar det uppdraget selekteras fram i en evolutionär 

process vilket lett till att de nu utgör toppen av pyramiden. Kommande avsnitt kommer gå in 

djupare på hur karismatiska ledarbeteenden kan anses vara an viktig faktor för de tränare som 

är verksamma i den kravfyllda, prestationsinriktade och samarbetsinriktade miljö som framför 

råder inom elitidrotten, och i synnerhet inom lagidrott. 

 

2.3 Karisma inom forskningen 
Följande avsnitt kommer att sammanfatta fyra grenar av forskning på karismatiskt ledarskap 

för att ge en bild av framväxten av dessa teorier, de fynd som hittats samt möjliga svagheter i 

den tidigare forskningen. Kapitalet avslutas med att beskriva den gren som ligger till grund för 

den här studien där karisma ses som en signal som stimulerar följarna emotionellt vilket även 

ligger till grund för metodval. 

 

2.3.1 Karisma som extraordinär förmåga 
Derman (2012) s.181 menar att ordet karisma användes redan i nya testamentet, där Paul 

använder det grekiska ordet ” kharisma,” (“gift of grace”)” för att beskriva särskilt talangfulla  

individer som utvalda av den heliga anden. En karismatisk ledare har beskrivits av sociologen 

Max Weber (1925) som en person med extraordinära och mystiska förmågor, något som kanske 

uppkommit med inspiration av myter kring historiska figurer som Julius Cesar och Napoleon 

Bonaparte (Bryman, 1992; Derman, 2012; Rotberg, 2021). Dessa individer antas ha ett magiskt 

inflyttande på sina följare vilket inspirerar till ansträngningar som går utöver  det vanliga 

(Conger, 2011). De tidiga beskrivningarna av karismatiska ledare lyfter ofta någon form av kris 

som en grundförutsättning för ledarens existens. Den här forskningen beskriver historiska 

figurer från bland annat nazityskland och är gjorda ur ett sociologiskt perspektiv. Antagandet 

är då att ledarens vision framstår som mer attraktiv i osäkra tider och fokuserar ofta på politiker 

(Bryman, 1992).  

 

Det här antagandet har fått kritik då Conger (2011) menar att karismatiska individer även kan 

finns bland andra ledare så som entreprenörer. Ledaren ses då som en katalysator för förändring, 

möjligheter och tillväxt. Ytterligare kritik kommer från Fiol m.fl. (1999) som menar att om 

fokus endast läggs på ledarens motiv och personlighet risker vi att missa de psykologiska 

mekanismer som ligger bakom den extraordinära effekten. Det finns även stora skillnader i hur 

forskare definierar karisma, vilka beteenden som används och vilken effekt det få på följarna 

(Yukl, 1999). Då den här undersökningen fokuserar på att beskriva och jämföra tränare från 

olika sammanhang behövs en tydlig definition på vad en karismatisk ledare gör i praktiken. 

Experiment behöver därför kunna visa på vad som skapar den här extraordinära figuren snarare 
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än att identifiera att de finns för vara av praktiskt värde för tränare och utbildare (Cook m.fl., 

2002). Med den bakgrunden kommer den här uppsatsen att i likhet med Antonakis m.fl. (2016) 

utgå från andra definitioner för att kunna utföra empiriska tester kring skillnader i tränare 

beteenden mellan olika kontexter.  

 

2.3.2 Karisma som attribution 
För att klargöra dessa mystiska förmågor har forskare försökt beskriva effekten av ledarens 

inflyttande på följarna. Yukl (1999) s.294 skriver “The most useful definition seems to be in 

terms of attributions of charisma to a leader by followers who identify strongly with the leader”. 

Conger (2011) menar att ur ett socialpsykologiskt perspektiv ses ofta ledarskap som biprodukt 

av interaktioner inom grupper. En karismatisk ledare är då en produkt av följarnas uppfattningar 

vilket också benämns som attribution. Detta har både studerats utifrån följarnas attribution 

baserat på ledarens beteenden samt hur prototypisk ledaren är. En prototypisk ledare är någon 

som passar in i observatörens förväntade bild av en ledare och kan därför variera mellan 

individer och grupper (Conger, 2011; Shamir, 1992). Exempelvis visar Shamir (1992) att en 

baskettränare generellt uppfattas som mer karismatisk än en försäljningschef då observatörens 

förutfattade bild påverkar bedömningen. 

 

Forskarna Jay Conger och Rabindra Kanungo har varit inflytelserika i dessa beskrivningar av 

karisma. Utifrån deras synsättet har karismatiskt ledarskap beskrivits med en trestegsmodell 

som eftersträvar att flytta medlemmarna från det nuvarande tillståndet mot ett nytt framtida 

tillstånd. Det första steget består i att utvärdera den nuvarande situationen för att finna det 

ohållbara i den. Det kan handla om brister i organisationen eller outnyttjad potential. Ledaren 

bör även utvärdera vilka verktyg och tillgångar som finns i gruppen för att nå vidare. Därefter 

kan ledaren formulera en målbild dit gruppen bör sträva. Ledaren karaktäriseras av sina 

visionära planer på hur framtiden kan bli bättre. I det sista steget kan ledaren demonstrera hur 

dessa mål ska uppnås. Karisma ses inte enbart som förmågan att peka på brister och hitta nya 

mål utan ledaren behöver även kunna presentera dessa på ett tydligt och lockande sätt för sina 

följare. Detta sker genom att artikulera hur en bild av hur verkligheten ser ut samt att beskriva 

motivationen till att förändra nuvarande status quo (Conger, 2011; Conger & Kanungo, 1987, 

1998).  

 

Två andra forskare som bidragit till kunskapen inom området är Robert House och Boas 

Shamir. De menar att en karismatisk ledare kan beskrivas genom sin personlighet, 

självförtroende och vision. Ledaren sätter höga mål och visar samtidigt tilltro till att följarna 

ska uppnå dem. Effekten på följarna blir en hög motivation att slutföra uppgiften genom 

skapandet av en kollektiv identitet (House, 1977; Shamir, 1992). De första utkasten till teorierna 

om hur ledare påverkar följare har dock stött på kritik på grund av vaga definitioner om hur 

processen går till. Tidigare forskning har lyft användandet av uppoffringar, icke-traditionella 

strategier och beteende vilket inte nämns i teorin. Kritiker menar även att det saknas viktiga 

delar som beskriver vad ledaren gör för att skapa den kollektiva identiteten och motivera 

följarna att överträffa sig själva (Conger, 2011; Yukl, 1993). Om man definierar något utifrån 

dess effekter blir empiriska studier på skillnader mellan grupper väldigt svårt. Antonakis m.fl. 

(2016) s.13 menar att;” empirical validation of the effects of the construct on outcomes (e.g., 

worker productivity) is required to demonstrate the construct’s utility; however, the construct 

cannot be defined in terms of the outcomes it should produce.”. För att visa på skillnader mellan 

grupper behöver karisma definieras som något tränaren gör för att undvika att andra variabler 

ska påverka resultatet. 
 



 

 

14 

 

 

 

2.3.3 Karisma som Idealiserat inflytande  
Ett annat område som ofta lyfts i samband med karisma är teorin kring transformativt ledarskap 

som utvecklades av Bernard Bass utifrån tidigare arbeta av James Burns. Forskning på 

ledarskapsbeteenden har tidigare refererat till transformativt och karismatiskt ledarskap utan en 

tydlig distinktion mellan de både begreppen (Yukl, 1999). Detta kan beror på att de delvis 

överlappar varandra men Yukl (1999) menare att begreppen ändå bör ses som separata. Teorin 

om transformativt ledarskap menar att effektivt ledarskap bygger på transformativa, 

transaktionella och låt-gå-ledarskap beteenden från ledaren. Det förstnämnda beskrivs som mer 

aktiva och effektiva sätt att leda grupper och består av dimensionerna individuell omsorg, 

intellektuell stimulering, idealiserat inflytande och inspirerade motivation. Transaktionella 

beteenden skiljs från transformativa genom ett fokus på ett utbyte i from av belöningar och 

bestraffningar kopplat till följarens prestation. medan låt-gå-ledarskap beskrivs som en 

avsaknad av ledarskap  (Bass & Riggio, 2006).  

 

Tidigare studier har observerat tränarbeteenden och kategoriserat dessa som individuell 

omsorg, inspirera, stimulera intellektuellt samt vara en idealiserad förebild (Turnnidge & Côté, 

2019). Inom ungdomsidrott har den här typen av observationer identifierat inspirerande och 

omsorgsfulla beteenden som vanligast förekommande (Lefebvre m.fl., 2021). Idealiserad 

förebild och inspirerande motivation beskrivs som två indikatorer på karisma. Transformativt 

ledarskap har i en metaanalys visats ha effekt på följares känslomässiga engagemang, 

jobbtillfredställelse och tillit för ledaren. (Nohe & Hertel, 2017). Inom idrotten har tränarens 

individuella omsorg argumenteras kunna påverka lagets sammanhållning, acceptans av 

gruppmål och relationen mellan tränar och aktiva (López de Subijana m.fl., 2021; Mach m.fl., 

2022).  

 

De ledarbeteenden som berör karisma och hur ledaren inspirerar och påverkar gruppens 

förmåga att arbeta tillsammans har dock ifrågasatts. Exempelvis har ledarens förmåga att 

utrycka sin åsikt, klargöra syften blandats samman med upplevelser kring ledarens karisma. Det 

förekommer även kritik kring utelämnandet av ledarbetanden som att utrycka en vision och att 

föra samman gruppen. Detta betyder att en ledare kan vara transformativ utan att vara 

karismatisk och vice versa (Yukl, 1999). Definitionerna har också fått kritik då dessa 

beskrivningar är vaga och gör empiriska tester på skillnader mellan tränare svåra (Antonakis 

m.fl., 2016). Beskrivningen som används av Yammarino och Bass (1990) s. 981, ”I’m ready to 

trust him/her to overcome any obstacle” fokuserar också på vilken effekt en karismatisk ledare 

får på följarna istället för vad ledarna gör vilket även här är en definition som utgår från effekten 

av det man försöker observera (Antonakis m.fl., 2016). Forskning på transformativt ledarskap 

har använt instrumentet MLQx5 där karisma ingår som en faktor i idealiserat inflytande (Bass 

& Avolio, 1995). Detta tillvägagångs har dock fått kritik där de karismatiska signaler ledaren 

sänder och karisma som en effekt av följares attribution beskrivs som konceptuellt olika saker 

(Antonakis m.fl., 2016; Banks m.fl., 2017). Då den här studien främst fokuserar på de 

karismatiska signaler som elittränare sänder lämpar sig MLQx5 instrumentet inte som 

mätmetod (Antonakis m.fl., 2011). 

 

2.3.4 Karisma som signal 
På grund av kritiken som lyfts ovan har Antonakis m.fl. (2016) i sin artikel ”Charisma: An Ill-

Defined and Ill-Measured Gift” presenterat ett antal kriterier för att studera karisma. För det 

första menar de att det behövs en tydlig och mätbar definition, för det andra anser de att enkäter 

och statistiska metoder kräver en oberoende variabel och för det tredje behöver studiedesignen 

vara objektiv och fri från endogenitet (Antonakis m.fl., 2016).  
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Ett antal författare har på senare tid börjat beskriva karisma i hur ledaren kommunicerar. Robert 

House senare forskning har sammanfattas av Yukl (1993) och House övergår där till att beskriva 

hur ledarens kommunikation kan öka följarnas kollektiva känsla och målinriktning. Exempelvis 

beskrivs hur ledaren kan skapa en slogan, använda symboler och ritualer, berätta historier och 

utföra symboliska handlingar (Yukl, 1993). Andra studier visar även att amerikanska 

presidenter använder specifika lingvistiska tekniker för att ändra följarnas sätt att tänka. Dessa 

tekniker innefattar negationer, inkludering och abstraktioner (Fiol m.fl., 1999). Detta har senare 

kommit att ses som signaler istället för inflyttande som använts tidigare (Reh m.fl., 2017). Här 

belyser forskare att det är viktigt att skilja på signalering och inflyttande där ledarens verbala 

och icke-verbala signaler ses som det som kan påverka följarna. Inflyttande är därför en effekt 

av ledarens signaler och beror på den social situationen vilket gör det svårt att jämföra olika 

sammanhang (Antonakis m.fl., 2016). För att möjliggöra vidare forskning ger författarna 

följande definition, ”Charisma is a values-based, symbolic, and emotion-laden leader 

signaling” s.17. 

 

Genom att definiera karisma utifrån ledarens sätt att kommunicera har experimentella studier 

visat att karisma kan tränas upp (Antonakis m.fl., 2011). I denna studie fick 41 mellanchefer 

genomgå ett 6 veckor långt träningsprogram för att bli mer karismatiska. Resultatet visar en 

signifikant ökning i bedömningar på hur prototypiska som ledare de ansågs vara  (Antonakis 

m.fl., 2011). De kommunikationsstrategier som studien bygger på kallas Charismatic 

Leadership Tactics (CLTs) (Antonakis m.fl., 2011) och är sammanställda utifrån tidigare 

forskning på karisma som har visat att innehåll, leverans och organisationens framgång 

påverkar hur ledaren uppfattas (Awamleh & Gardner, 1999). Se tabell 2Tabell 2. De verbala 

strategierna inkluderar; (1) metaforer, (2) historier och anekdoter, (3) visa moralisk övertygelse, 

(4) uttrycka kollektivets identitet, (5) ha höga förväntningar och (6) hög tilltro till följarnas 

förmåga samt användandet av retoriska knep som (7) listor, (8) kontraster och (9) retoriska 

frågor. Utöver dessa identifieras även icke-verbala strategier som att (10) använda kroppsspråk, 

(11) ansiktsuttryck och (12) varierat tonläge (Antonakis m.fl., 2011). Detta föreslås kunna 

användas för att koda material från inspelade ljud- och videoklipp vilka kan sammanställas och 

analyseras statistiskt (Antonakis m.fl., 2016). Exempelvis har kända tal kodats på det sättet av 

Antonakis m.fl. (2017). Deras analyser visar att Obamas tal från partikongressen 2012 

innehåller 186 CLTs över 212 meningar (88%), Martin Luther King’s tal, “I have a dream” 

från 1963 innehåller 137 CLTs över 79 meningar (178%) och Warren Buffet använder 50 CLTs 

över 202 meningar (25%) under en intervju från 2008. 
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TABELL 2 – BESKRIVNINGAR PÅ KARISMATISKA SIGNALER MED EXEMPEL 
 

CLT Definition  𝒂  Varför effektiv?  𝒃 Exempel  𝒄 

Metafor En metafor är ett ord eller fras 

som används för att beskriva 

något som skiljer sig från den 

bokstavliga tolkningen. 

Förenklar budskapet, väcka 

symbolisk mening, visa ett 

nytt perspektiv. 

“In certain quarters of the world, brand 

EU, brand USA, is not as its shiniest. 

The neon sign is fizzing and crackling.” 

(Bono, 2006) 

Retorisk fråga En fråga som används för att 

skapa en effekt eller göra ett 

uttalande i stället för att samla 

information. 

 

Skapar förväntan och 

engagemang. 

“I dropped out of Reed College after the 

first 6 months, but then stayed around as 

a drop-in for another 18 months or so 

before I really quit. So why did I drop 

out?” (Steve Jobs, 2005) 

Historia Handlar vanligen om specifika 

platser, händelser eller 

personer. Har en handling och 

slut. Behöver inte vara sanna. 

 

Gör budskapet mer 

minnesvärt genom att skapa 

bilder och känslor. 

“It has been a long road from that first 

snowy day in New Hampshire to this 

crowded convention city” (John 

Fitzgerald Kennedy, 1960) 

Kontrast Ett talesätt där två idéer ställs 

mot varandra. 

Fokuserar uttalandet.  

Tydliggör den egna 

ståndpunkten genom att 

beskriva motsatsen. 

“My fellow Americans, ask not what 

your country can do for you but what 

you can do for your country” (John F. 

Kennedy, 1961) 

 

Lista och repetitioner Listor består av minst tre delar 

och kan vara numrerade eller 

implicita. En repetition är ett 

ord eller fras som upprepas två 

eller fler gånger. 

Skapar en känsla av helhet.  

Används för att summera 

viktiga argument. 

“I have nothing to offer but blood, toil, 

tears and sweat” (Winston Churchill, 

1940) 

Moralisk övertygelse Ett personligt uttalande om 

värderingar eller bedömningar 

kring en situation. Skiljer ofta 

på vad som är rätt och fel. 

Låter följarna identifiera 

sig med ledaren och/eller 

budskapet. 

“It is all the more regrettable that 

women and children were used as a 

shield. It is inhuman.” (Gandhi, 1948) 

 

Kollektivets identitet Uttalande där ledaren beskriver 

vad den tror att följaren tänker, 

känner eller vill. 

Visar på likheter mellan 

ledaren och följaren. 

Ledarens ses som en del av 

gruppen. 

“I will get up every day thinking about 

the families of America, like the family I 

came from, with a hard-working dad 

who started a small business and 

scrimped, and saved, and gave us a good 

middle- class life” (Hillary Clinton, 

2015) 

Ambitiöst mål Ett explicit och ambitiöst mål 

för följarna. Är ofta specifikt. 

Motiverar följarna att 

arbeta hårt. 

“You ask, what is our aim? I can answer 

in one word: It is victory, victory at all 

costs, victory in spite of all terror, 

victory, however long and hard the road 

may be; for without victory, there is no 

survival.” (Churchill, 1940) 

 

Tilltro Ett uttalande där ledaren säger 

att målen kommer att uppnås. 

Ökar följarnas 

självförmåga. 

“How do I know we can come together 

and make change happen? Because I 

have seen it in my own state.” (Bill 

Clinton, 1992) 

* Definitioner 𝑎 är översatta från Antonakis m.fl. (2011), förklaringar varför  𝑏 från (Ernst 

m.fl., 2021) och exempel 𝑐 från Antonakis m.fl. (2017).   
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En metaanalys av Ernst m.fl. (2021) visar att användandet av CLTs kan öka följares prestation 

(d=0,56). Där studerades ledarbeteenden både i fysik och digital miljö i fem länder. Intressant 

nog har användandet av CLTs i en digital miljö mindre effekt på följare i den studien samt att 

de skiljde sig mellan länderna (Ernst m.fl., 2021). CLTs har även använts för att undersöka 

produktivitet i laboratoriemiljö och fältstudier med ett positivt resultat. Arbetare visades 

producera 17% fler brev efter ett karismatiskt tal av en ledare. Det 46 meningar långa talet 

bestod av 96% CLTs (Antonakis m.fl., 2021). Även om de här metoderna är ett lovande steg 

framåt, finns fortfarande svagheter. Exempelvis har majoriteten av forskningen utförts i USA 

även om det finns en metaanalys med deltagare från Österrike, Frankrike, Indien och Mexiko 

visar att det kan finnas kulturella skillnader i effektiviteten av CLTs (Ernst m.fl., 2021). Den 

här typen av interventioner kan även begränsas av att de enbart sker vid ett tillfälle där deltagare 

och ledare inte känner varandra sen tidigare. Eftersom ledar-följarrelation är en viktig del inom 

idrotten kan resultaten se annorlunda ut om studieobjekten har en långvarig relation (Jowett, 

2007). Användandet av CLTs inom idrotten är ett outforskat fält där en litteratur sökning i 

starten av den här studien i inte kunde identifiera några artiklar specifikt riktade mot idrotten. 

Inom ledarskap generellt har även mer fältstudier efterfrågats (Kets de Vries & Cheak-

Baillargeon, 2015). 

 

Sammanfattningsvis har forskningen kring karisma varit spretig med flera olika definitioner. 

Senare forskning fokuserar i högre uträckning på de signaler (CLTs) som ledaren sänder snarare 

än att se det som en gudomlig gåva eller i följarens attributioner. Dessa studier har även visat 

att den här förmågan kan tränas upp. Ur ett evolutionärt perspektiv kan dessa karismatiska 

signaler som en funktion för att få grupper att arbeta tillsammans. Detta kan tyckas vara extra 

relevant inom lagidrotter där lagets prestationer hänger på samarbete, och där en tränare kan ha 

stort inflyttande. Vilka karismatiska beteenden som tränare använder är dock ett outforskat 

område, och vi vet ännu inte om tränare på elitnivå använder dessa typer av beteenden. Den här 

studien kommer därför att kartlägga karismatiska ledarbeteenden bland tränare i lag- och 

individuell elitidrott för att studera förekomsten av CLTs och eventuella skillnader mellan 

grupperna. 

3. Metod 
I metodkapitalet beskrivs urvalsprocessen och datainsamling. För att besvara frågeställningarna 

rekryterades tränare från olika lag i den högsta nationella serien, landslagstränare och 

förbundskaptener. Vidare beskrivs tillvägagångssättet som använts för att samla in, bearbeta 

och analysera data. Kapitalet avslutas sedan med beskrivningar av de metodologiska 

överväganden som gjorts under planeringsarbetet. 

 

3.1 Metoddesign 
För den här studien valdes en deskriptiv studiedesign med kvantitativa observationer på ett 

tvärsnitt av populationen. De kvantitativa resultaten användes sedan för att beräkna om det finns 

statistiska skillnader mellan vilka ledarbeteenden de olika grupper använder. Studiedesignen 

utgår således från en deduktiv ansats då det finns ett teoretiskt ramverk (Kristensson, 2014). 

Om en specifik grupp i en specifik miljö studeras kan det finns fördelar med att genomföra 

observationer i denna miljö snarare än i ett laboratorium. Som nämnts belyser tidigare forskning 

att karismatiska ledarbeteenden har implikationer på prestation på gruppnivå vilket leder till 

hypotesen att karismatiska ledarbeteenden inte kommer observeras i samma utsträckning bland 

individuella tränare.  
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Den här studien bygger på en pragmatisk ansats. Det är ett sätt att se på verkligheten som strävar 

efter att skapa praktiskt användbar kunskap (Giacobbi m.fl., 2005). Specifikt, att beskriva vilka 

beteenden tränare inom elitidrott använder som kan kategoriseras som karismatiska 

ledarbeteenden. Den här studien värderar därför inte om detta är så bland alla tränare utan 

beskriver i stället de beteenden som används i en elitkontext. Pragmatism har beskrivits lägga 

vikt vid det som fungerar i den specifika situationen och blandar ofta kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Ett exempel kommer från tränaren Arsène Wenger som beskriver att 

Barcelona spelar fin fotboll på grund av att de vinner. Om det funkar så är det bra (Jenkins, 

2017). Det är dock viktigt att notera att pragmatism även präglas av eftertänksamhet kring de 

moraliska och etiska konsekvenser som kan uppstå av det som observerats (Giacobbi m.fl., 

2005). Ett exempel är en studie av (Cruickshank & Collins, 2015) som beskriver vilka mörka 

ledarbeteenden som används av tränare på elitnivå för att beskriva hur dessa används i 

praktiken. Tidigare forskning inom elitidrott har efterfrågat fler studier på en mångfald av 

ledarskapsperspektiv där ledarens beteende och kommunikation beskrivs i specifika kontexter 

och situationer vilket gör det till en passande studie design (Fletcher & Arnold, 2011).  

 

3.2 Urval 
Populationen som studeras är relativt liten och kan anses vara homogen utifrån tidigare 

beskrivningar av Eriksson (2006). Totalt kontaktades 76 tränare på elitnivå varav 9 kvinnor och 

64 män. Av de 74 som kontaktades var svarsfrekvensen cirka 34 % och det slutgiltiga urvalet 

bestod av alla de 15 tränare varav en kvinna som tackade ja till att delta. Deltagarnas 

tränarerfarenhet varierade mellan 43 och 2 år med ett snitt på 13,2 år. Utifrån ett 

evolutionsperspektiv på framväxten av ett karismatiskt ledarskap som beskrivs ovan har urvalet 

riktats mot tränare på elitnivå. Exklusionskriterierna innefattade att tränaren är aktiv som 

huvudansvarig på högsta nationella nivå inom lag- eller individuell idrott för att vara aktuell för 

studien. Urvalet inkluderade landslagstränare (n=4), huvudtränare i klubblag (n=6), 

förbundskaptener (n=2) samt tränare för idrottare på SM-, EM-, och OS-nivå (n=3). 

 

En av de svårigheterna med den här typen av undersökningar kan vara att få tillgång till 

undersökningsgruppen då det är en liten specifik grupp (Allen, 2017). För att rekrytera deltagare 

kontaktades elittränare via email och telefon om möjligt. I de fall där detta inte fanns att tillgå 

kontaktades föreningen eller sportchefen direkt. Det har gjorts genom ett bekvämlighetsurval 

där tränare som fanns lokalt i området eller genom författarnas och handledarens kontaktnät 

kontaktades. Utöver det användes ett snöbollsurval de tränare som svarade tillfrågades om de 

kände någon annan som skulle kunna vara aktuell för studien då gruppen är relativt liten och 

svår att komma i kontakt med (Kristensson, 2014). För att komma i kontakt med tränare utgick 

författarna från de specialidrottsförbund som fått högst stöd för elitverksamhet samt har flest 

antal aktiva idrottare varav tränar inom skidor, handboll, fotboll, och bordtennis inkluderades i 

studien (Riksidrottsförbundet, 2020). Utöver det tillfrågades andra landslagstränare från idrotter 

med många utövare varav även idrotterna judo, skidskytte, padel och friidrott lades till. 

Rekryteringen försvårades av tidpunkten och det begränsade omfånget av studien då flertalet 

av lagidrotterna var mitt i slutspelet eller redan avslutat säsongen.  

 

3.3 Datainsamling 
Då studien har en deskriptiv design används ljudinspelningar av tränare för att besvara 

frågeställningarna. Den typen av studie design lämpar sig för att undersöka att göra jämförelser 

mellan grupper (Kristensson, 2014). Tränarnas kommunikation till de aktiva fångades med 

hjälp av ljudinspelningsfunktioner i tränarnas egna mobiltelefoner för att effektivisera  och 
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underlätta insamlingen av ljudmaterial (Trena m.fl., 2014). Det insamlande materialet bestod 

av 103 minuter och 48 sekunder inspelat ljud med en snitt längd på sex minuter och 55 sekunder.  

Ingen inspelning var kortare än fyra minuter. För att öka det geografiska upptaget samt på grund 

av tidsbrist tillfrågades tränarna att själva eller med hjälp av assisterande tränare fånga 

ljudmaterialet genom att spela in sin röst under en träning. I de fall där tränare inte hade 

möjlighet samt låg i ett relativt närområde samlades materialet även in av författarna genom 

samma tillvägagångssätt som beskrivits tidigare. När tränarna kontaktades bifogades 

instruktioner på hur insamlandet kan gå till via email eller telefon (Bilaga 1) Tränarna 

instruerades att spela in ett ljudklipp från en genomgång inför en träning, introduktion av en 

övning eller taktik genomgång innan tävling. I vissa fall fanns det redan inspelade träningar 

som då kunde användas för att analysera den verbala kommunikationen. Totalt samlades tre av 

inspelningarna in av författarna själva, två bestod av redan inspelat material och resten samlades 

in av tränarna själva. Materialet samlades i samband med träningar (n=8), avbrott under matcher 

(n=3) genomgång och laguttagning inför match (n=3), eller vid genomgång efter en träning 

(n=1). Detta har varierat på grund av skillnader i vilken del av säsongscykeln och vilken idrott 

tränaren befinner sig i. Materialet har således främst samlats in av personer i tränarens 

omgivning eller av tränare själv och förmedlats till författarna via email eller den krypterade 

fildelningstjänsten WeTransfer. 

 

3.4 Databearbetning och analys 
Ljudklippen transkriberades av författarna för att sedan kodas utifrån karismatiska beteenden 

för att sedan analyseras. För alla statistiska tester användes programmen SPSS 28 samt 

Microsoft Excel. Transkriberingen resulterade i 33 A4 sidor fördelat på 1171 meningar med en 

snittlängd på 78 meningar per deltagare. Transkribering är ett viktigt steg i processen då det är 

ett sätt att representera data i en ny form, i det här fallet ljudmaterial till text. När materialet 

representeras i text kan det bidra till att fokusera och förenkla efterföljande analyser (Gibson & 

Brown, 2009).   

 

För att säkerställa kvaliteten i forskningen lyfter  (Rooney & Evans, 2018) vikten av att utgå 

från ett observationsschema eller kodningsmatris för att minimera subjektivitet. Detta görs 

genom att registrera beteenden under observationen och då samla in kvantitativ empiri som 

senare kan analyseras och jämföras  (Rooney & Evans, 2018). Observationsschemat har skapats 

utifrån tidigare forskning på Charismatic Leadership Tactis och tillhandahölls av Antonakis 

m.fl. (2017) via email (Bilaga 2). Den ursprungliga beskrivningen av CLTs består av nio 

verbala och tre icke-verbal kategorier. För att fånga de senare krävs observationer eller 

videomaterial där tränares kroppspråk kan studeras. För den här studien valdes detta att inte 

inkluderas då det ställer större krav på tränarens insats och kan potentiellt vara ett intrång i 

integriteten hos både tränare och eventuella idrottare som också kan synas i bild (Allen, 2017).  

 

Bearbetningen av data gjordes efter kodningsmatris där materialet kodades utifrån dessa nio 

kategorier. För att ytterligare stärka studiens resultat användes triangulering under processen. 

Triangulering innebär att data bearbetas av fler bedömare oberoende av varandra. Detta kan 

minska risken för systematiska fel i bedömningarna och på så sätt öka trovärdigheten i resultatet 

(Kristensson, 2014). I det här fallet har det gjorts genom att allt transkriberat material kodats av 

bägge författarna var för sig. Det preliminära resultatet kan därefter kontrolleras för 

interbedömarreliabilitet för att på statistisk väg kvantifiera hur väl bedömningarna 

överensstämmer (Hallgren, 2012; Kristensson, 2014). Då materialet är relativt litet används en 

helt korsad design där allt material kodas av bägge författare. Hallgren (2012) menar att detta 

kan stärka studiens reliabilitet och minska risken för systematiska fel i analysen. Tidiga studier 
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har beräknat den procentuella skillnaden mellan observatörer utifrån antagandet att det 

observerade resultatet är lika med det sanna värdet minus eventuella mätfel. Den här typen av 

tester riskerar dock att underskatta chansen att detta sker av misstag vilket lett forskare att 

använda beräkna sannolikheten att värdet är korrekt, också kallat Cohen’s kappa. Formeln 

används för att beräkna skillnaden mellan det observerade värdet (𝑃𝑎) och värdet som kan 

förväntas av slumpen (𝑃𝑒) (Cohen, 1960; Hallgren, 2012) enligt formeln: 

 

𝜅 =
𝑃𝑎 − 𝑃𝑒

1 − 𝑃𝑒
 

 

Beräkningen av Cohen’s kappa returnerar ett värde mellan 0 och 1. Ett värde över 0,40 anses 

som acceptabelt medan ett värde mellan 0,81-1,0 anses vara nästan perfekt (Frey, 2018). 

Beräkningen visade ett kappa värde,(𝜅 = 0,75, 𝑛 = 1221) p < 0,001) vilket anses vara ett högt 

resultat. För att ytterligare säkerställa att materialet kodats korrekt diskuterades eventuella 

skillnader mellan författarna efter reliabilitetberäkningen tills samsyn uppnåtts. 

 

Efter att materialet kodats av bägge författare beräknades ett medelvärde för varje deltagare i 

Excel. Då mängden ljudmaterial varierade mellan 4 och 10 minuters, användes CLTs i 

proportion till totalt antal meningar vilket kan skrivas i procent som ett mått på hur många 

karismatiska beteenden som tränaren använder. Exempelvis registrerades 28 CLTs över 115 

meningar hos en av deltagarna vilket ger ett mått på 24,34% CLTs. Samma mått har även 

använts i tidigare forskning på karismatiska ledarbeteenden (Antonakis m.fl., 2021; Antonakis 

m.fl., 2011; Ernst m.fl., 2021). För att undersöka om medelvärdena är signifikant skilda från 

varandra kan statistiska tester användas. Då variablerna som mäts kommer från två oberoende 

grupper och mätningen utförs på kvotskala lämpar sig ett oberoende t -test väl för att beräkna 

om våra observationer stämmer med det förväntade utfallet (Ejlertsson, 2012). Ett t-test lämpar 

sig då lagtränarna och de tränaren in individuella idrotter representerar två olika grupper där vi 

vill undersöka skillnader i medelvärde mellan grupper (Allen, 2017). T-testet gjordes i SPSS 

vilket göra det möjligt att avgöra om det finns signifikanta skillnader mellan tränare inom lag- 

och individuell elitidrott. 
 

3.5 Metodologiska överväganden 
Hallgren (2012) lyfter vikten av att träna på att använda kodningsmatirisen innan analysen 

genomförs. Görs inte detta riskeras förvanskning av resultaten på grund av en låg grand av 

samsyn från bedömarna vilket även kallas interbedömarreliabilitet. Författarna har därför tränat 

på att använda kodningsschemat med hjälp av ett opublicerat träningsdokument (Antonakis 

m.fl. (2017) som tillhandahölls av John Antonakis via email. Dokumentet innehöll 

beskrivningar och definitioner på alla de 12 ursprungliga kategorierna från studien av 

(Antonakis m.fl., 2011) samt färdig kodade exempel på tal från bland annat Martin Luther King, 

Obama och filmen Dead Poet Society. 

 

Karisma har tidigare studerats utifrån korta filmklipp för att bedöma kroppsspråk och utseende. 

Försökspersoner fick då se klipp som var fem sekunder, 15 sekunder eller 30 sekunder långa 

där de ombads att rangordna talarens karisma. Studien visar på lika hög korrelation mellan att 

enbart se 5 sekunder utan ljud som att se ett klipp på en minut med ljud. Detta visar på att korta 

filmklipp kan användas för att ge en bild av en ledares karismatiska beteenden (Tskhay m.fl., 

2017). Filmklipp är dock svårare att spela in då det finns en risk att fånga deltagare på bild samt 

att en extern part behöver hålla i kameran. En nackdel med observationsstudier kan vara att 



 

 

21 

 

 

 

deltagarna ändrar sitt beteende när de vet att någon studerar dem. Detta kan underminera 

studiens trovärdighet då deltagaren inte befinner sig i sin naturliga miljö (Allen, 2017). För att 

minimera risken att influera deltagarnas beteende beslutades att enbart använda 

ljudinspelningar. Om deltagarnas beteende ska filmas krävs mer förberedelse och det kan finns 

risk att närvaron av en kamera påverkar deras beteende mer än en ljudinspelning. Verbala CLTs 

har även visats ha starkare korrelation med helhetsintryck av karisma än icke-verbala CLTs 

(Antonakis m.fl., 2011). På grund av dessa överväganden kring deltagarnas anonymitet, risken 

att påverka deltagarnas beteende och en lägre potentiell kunskapsvinst inkluderades endast 

verbala CLTs i den här studien. 
 

3.6 Etiska överväganden 
För att genomföra studien på ett etiskt försvarbart sätt finns ett antal punkter att ta hänsyn till 

vilket definieras av Vetenskapsrådet (2017). För det första bör kunskapsvinsterna väga upp de 

potentiella negativa effekterna av studiens genomförande (Kristensson, 2014). Detta har 

säkerställts genom att informera deltagarna om studiens syfte och att deltagandet ska vara 

frivilligt. Detta genomfördes både via email och telefon, och att vi skickade formella och 

skriftliga förfrågan efter samtalet. För att minimera risken att deltagarna ändrar sitt beteende i 

en större utsträckning informerades de om att undersökningen handlar om att beskriva deras 

kommunikation med idrottare. Detta skede då forskarna ansåg att nämna ”karismatiska 

beteenden” möjligen kunnat påverka deltagarens beteende. Detta lyfts av Allen (2017) som 

menar att deltagarna bör veta så mycket som möjligt om syftet med studien utan att avslöja 

detaljer som kan påverka dess validitet.  

 

Deltagarna har även haft möjligheten att avsluta sitt deltagande när som helst vilket 

informerades vid starten av studien. Vidare bör även åtgärder vidtas för att garantera deltagarnas 

anonymitet och integritet (Kristensson, 2014). I observationsstudier ska det inte gå att 

identifiera enskilda individer utifrån de beskrivningar eller material som finns. Forskaren har 

därför ansvar över att ändra namn, plaster och tidpunkter så det inte går att spåra data (Rooney 

& Evans, 2018). Detta kan även vara ett etiskt dilemma om deltagarna känner sig obekväma 

med att bli inspelade eller spela in sig själva. Det är därför viktigt att informera om hur vi gå 

till väga för att garantera deltagarnas anonymitet och konfidentialitet. Materialet har därför 

förvarats i låsta mappar och givit deltagarna ID-nummer som endast författarna har kunskap 

om. Vi har också informerat att materialet som vi samlat in eller fått av deltagarna används bara 

utifrån studiens syfte och inget annat. Detta i förhållning till nyttjandekravet. Vilket i vår studie 

kan vara en känslig aspekt för deltagarna då de inte vill att exempelvis deras taktik ska avslöjas 

(Kristensson, 2014).   

4. Resultat  
I resultatkapitlet presenteras resultaten utifrån syftet att kartlägga de karismatiska 

ledarbeteenden (CLTs) bland svenska tränare inom lag och individuell elitidrott. För alla 

statistiska beräkningar används konfidensnivån 95%. Resultatet anses därför vara signifikant 

när p <0,05. Inledningsvis besvaras frågeställningen,  Hur många karismatiska ledarbeteenden 

CLTs används av tränare inom elitidrott? Detta beskrivs i form av kvantitativ data och visar att 

karismatiska ledabeteenden används 24,2% av totalt antal meningar i det insamlade materialet. 

För att ge ytterligare exempel på hur man kan använda en observationsmall på CLTs inom 

elitidrotten beskrivs även varje kategori med specifika citat som framkom i analysen. Citaten 

redovisas med ett ID nummer och vilken idrott tränaren är aktiv inom för att säkerställa 

anonymitet. Därefter presenteras resultaten för frågeställningen Finns det skillnader mellan 
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tränare i lag- och individuell elitidrott i hur många CLTs de använder, genom redovisning av 

de statistiska testerna. Den avslutande frågeställningen, Vilka specifika karismatiska 

ledarbeteenden använder tränare i de olika idrotterna? redovisas i form av grafiska 

representationer av användandet av de specifika beteendena. 

 

4.1 Användning av karismatiska ledarbeteenden  
Totalt identifierades 1221 kodningar från 103 minuter inspelat ljudmaterial. Totalt påträffades 

296 karismatiska ledarbeteenden (CLT) vilket utgör 24,2% av det totala materialet. I 

cirkeldiagrammet nedan (figur 2) kan fördelningen av de olika kategorierna ses. 

 

 

 
 

 

 

 

 

För de enskilda deltagarna visar resultatet att det genomsnittliga användandet av CLTs som en 

andel av det totala antalet meningar var 0,24, (SD=0,14). Det högsta uppmätta värdet var 0,57 

och det lägsta var 0,00. Resultatet ger stöd för hypotes 1 (𝐻1). Om man kollar närmare på de 

individuella kategorierna så ser vi följande fördelning mellan de olika CLTs i tränarnas 

kommunikation (tabell 3). I tabellen redovisas frekvensen av de olika kategorierna med 

exempelcitat: 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 2 - CIRKELDIAGRAM ÖVER KARISMATISKA LEDARBETEENDEN 
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TABELL 3 - ANVÄNDNINGEN AV CLTS MED CITAT 

CLT N % Exempel 
Inget 925 75,2%  

Metafor 34 11,5% ” Det kan vara så att dom ligger lite högre, likt Frankrike gjorde men 

det här löser vi genom att vara aktiva. Inga isbjörnar ute där nu så vi 

fryser utan hela tiden aktiva så kommer vi att lösa det här” - Lagtränare 

7 

Retorisk fråga 56 18,9% ” Ni kan fortsätta stå här, ni orkar det eller?” - Individuell tränare 6, 

 

Hur vill ni möta era fans? Hur vill ni möta sponsorer? Hur vill ni möta 

eran familj? Hur vill ni möta era lagkompisar? - Lagtränare 14 

Historia 2 0,7% ” Vi vill aldrig förlora men vi aldrig, aldrig någonsin gå ifrån en match, 

oavsett om vi vinner eller förlorar utan att ha jobbat hårt. Och det här 

är viktigt killar för det är dom här killarna ni möter på spårvagnen. Har 

ni jobbat hårt, har ni gjort ert bästa, så kommer ni bli bemöta med 

respekt.” - Lagtränare 14 

Kontrast 22 7,4% ” We don't need any heroes tomorrow. We need guys who make the 

right plays.” - Lagtränare 13.   

 

“Då ska den, då ska det inte vara nått snällt, så att man släpper in den 

som jobbar. Och då ska ju han försöka ta övertag och avgöra.” - 

Individuell tränare 4 

Lista 105 35,5% ”Spela bollen med högintensitet, upp och pressa, tackla 

motståndarna och sen som sagt, sedan finns det utrymme för att göra 

allt i en fotbollsmatch”- Lagtränare 13 

Moralisk 

övertygelse 

10 3,4% ”Idag sänds matchen på tv också så vi får den uppmärksamheten vi 

förtjänar också.” – Lagtränare 7. 

Kollektivets 

identitet 

5 1,7% ” Vi, alla här tro jag känner att det här varit bra dagar. Särskilt när vi 

kommer till Italien med dom förutsättningarna. Vi tillsammans kommer 

ställa till stora bekymmer med Italien ” - Lagtränare 7. 

Ambitiöst mål 34 11,5% ”Och jag är i Stockholm för att jag vill vinna” - Lagtränare 14 

 

”//.. Men bra kan bli bättre.” från Induviduell tränare 3. 

Tilltro 

 

28 9,5% ” But if we show up like we did Friday? I have no issue in thinking that 

we have a great chance in beating them fuckers.” - Lagtränare 13 
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4.2 Skillnader mellan tränare i lag- och individuell elitidrott 
I boxplot diagrammet nedan (figur 3) redovisas skillnaden i användandet av CLTs per mening 

mellan tränarna inom lag- och individuell idrott. Hos de individuella tränarna var snittet 0,18 

CLTs/mening (SD=0,09) och hos lagtränare var snittet 0,32 CLTs/mening (SD=0,15). T-testet 

visar att det finns en signifikant skillnad mellan grupperna lag- och individuella tränare, t(13) 

= -2,187 (p=0,048). Resultatet indikerar att lagtränare använder fler karismatiska 

ledarbeteenden vilket ger stöd för hypotes 2 (𝐻2). Diagrammet visar även att det finns större 

varians inom gruppen lagidrottstränare än hos gruppen individuella tränare. Levene’s test for 

equality of variances visar dock att skillnaden inte är signifikant och att spridningen i grupperna 

anses vara densamma (p=0,25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FIGUR 3 - BOXPLOT ÖVER SKILLNADER MELLAN LAG- OCH INDUVIDUELL IDROTT 
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I stapeldiagrammet ovan (figur 4) kan distributionen av de olika kategorierna för de båda 

grupperna ses. Det framgår av diagrammet att lagtränare använder fler karismatiska beteenden 

i alla kategorier förutom kontraster där lika många beteenden kodades. För kategorin tilltro 

återfanns en signifikant skillnad mellan grupperna t(6)= -4,235, p=0,005. Bland lagtränarna 

kodades 27 förekomster av tilltro 0,03 (SD=0,019) medan bara ett exempel återfanns bland de 

induviduella tränarna 0,001 (SD=0,001). En annan kategori där det fanns skillnader mellan 

grupperna var moralisk övertygelse. Bland lagtränarna kodades 10 (0,01, SD=0,02) tillfällen 

som moralisk övertygelse medan inget exempel återfanns bland tränarna inom induviduell 

idrott. De enda kategorier där skillnaden fler kodningar återfanns bland induviduella tränare var 

retoriska frågor (30 respektive 26 kodningar) och konstraster (12 respektive 10 kodningar). 

Skillnaden var dock inte signifikant. De specifika resultaten för resterande kategorier redovisas 

nedan (tabell 4). 

 

 

 

 
 

 

 

FIGUR 4 -STAPELDIAGRAM ÖVER ANVÄNDNINGEN AV SPECIFIKA CLTS 
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TABELL 4 - ANVÄNDNINGEN AV SPECIFIKA CLTS 

(* = T-testet visar en signifikant skillnad mellan grupperna p < 0,05) 

5. Diskussion 
I följande kapitel kommer de resultat som presenteras ovan att diskuteras i relation till tidigare 

forskning på karisma och tränares roll inom elitidrott. Först diskuteras studiens genomförande 

för att lyfta eventuella styrkor och svagheter. Exempelvis diskuteras kodningens reliabilitet och 

validitet utifrån matrisen som använts. Efter det diskuteras några av studies resultat i ljuset 

tidigare forskning med fokus på hur karismatiska ledarbeteenden kan appliceras i tränarrollen. 

Kapitalet avslutas med en diskussion kring vilka potentiella konsekvenser de karismatiska 

ledarbeteenden som identifierats kan ha på tränares vardag och framtida forskning. 

 

5.1 Metoddiskussion 
Den här uppsatsen utgår från en deduktiv ansats och kvantitativ studiedesign. Ambitionen har 

därför varit att följa Kristenssons (2014) rekommendation om att försöka rekrytera så många 

deltagare som möjligt. Fler deltagare genererar mer data och skapar ett representativ urval av 

populationen elittränare i Sverige. Studie har rekryterat tränare från flera olika sporter, men kan 

det kan diskuteras urvalet kan anses vara representativt. Detta menar Kristensson (2014) kan 

leda till skevhet i en undersökning. Att inte studien inte innehåller fler deltagare kan bero på 

flera saker. En begränsning var tidsramen, eftersom studien genomfördes inom tre månader. 

Ytterligare begränsningar var möjligen att tränarna inte prioriterade förfrågan, inte hade 

möjlighet till deltagande i studien eller upplevde att materialet var känsligt att dela. En person 

beskrev att det inte kändes bekvämt med att dela med sig av en genomgång som eventuellt 

skulle kunna skildra lagets taktik. Den största försvårande faktorn var dock tidpunkten för 

studien då flera idrotter var i slutspel eller hade säsongsuppehåll.  

 

Populationen tränare inom elitidrotten är relativt liten. Urvalet kan därför anses vara 

representativt då det inte finns så många elittränare inom Sverige och därför användas för att 

ge en bild av vad elittränare gör. Forskning som utgår från en pragmatisk ansats strävar inte 

CLTS Individuell Lag 

 N Medel N Medel  (Standardavvikelse) 

Inget 454  471  

Metafor  11 0,016 (SD=0,02)  23 0,036 (SD=0,03) 

Retorisk fråga 30 0,049 (SD=0,03) 26 0,04 (SD=0,03) 

Historia 0 0 2 0,003 (SD=0,008) 

Kontrast 12 0,018 (SD=0,02) 10 0,019 (SD=0,02) 

Lista 43 0,07 (SD=0,05) 62 0,11 (SD=0,06) 

Moralisk 

övertygelse 

0 0 10 0,01 (SD=0,02) 

Kollektivets 

identitet 

2 0,005 (SD=0,009) 3 0,003 (SD=0,006) 

Ambitiöst mål 6 0,012 (SD=0,01) 28 =0,04 (SD=0,04) 

Tilltro * 1 0,001 (SD=0,001)* 27 0,03 (SD=0,019)*  

Totalt * 559 0,16 (SD=0,02)* 662 0,32 (SD=0,15)* 
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efter att generalisera resultatet för hela befolkningen utan ger en bild av vad tränare faktiskt gör 

(Jenkins, 2017). De jämförelser som gjorts mellan grupper har testats på statistisk väg för att se 

eventuella skillnader. Morgan (2017) beskriver att T-test användbart för att visa på skillnader 

även hos studier med små urval. Totalt rekryterades sju lagtränare och åtta tränare från 

individuell idrott. Även om undersökningsgrupperna har var lika stora finns skillnader i den 

totala längden och antalet meningar som har spelats in. För lagtränarna analyserades 688 

meningar över 50 minuter och 53 sekunder inspelat ljud. För de individuella tränarna 

analyserades 483 meningar över 52 minuter och 55 sekunder. Detta kan bero på kontextuella 

skillnader där i grupperna som gör att tiden som tränarna pratar skiljer sig. Kristensson (2014) 

menar att en sådan skevhet där antalet meningar skiljer sig mellan grupperna skulle kunna 

påverka studiens representativitet. 

 

Vid bearbetning av materialet har en kodningsmatris från Antonakis m.fl. (2017) använts 

(bilaga 2). Manualen beskrev hur Antonakis och hans kollegor kodade CLTs. Den användes för 

att träna på att koda utifrån matrisen och kriterierna. Trots detta finns risk för feltolkningar i 

både materialet och även kodningsmanualen. Ett exempel på feltolkning som 

uppmärksammades i början av bearbetningen var tolkningen av kategorin ”kollektivets 

identitet”. Vid trianguleringen av den bearbetade data fann identifierades att ”kollektivets 

identitet” var en CLT som varierade mycket. Detta korrigerades i det slutgiltiga resultatet. 

Antonakis m.fl. (2017) lyfter andra beteenden som humor och icke traditionella beteenden som 

förslag på vidareutveckling. Detta inkluderades inte i studien men kan vara ett möjligt område 

för framtida studier. För att minimera risken med feltolkningar eller misstag vid misstolkningar 

gjordes kodningarna av bägge författare separat och säkerställdes genom triangulering. För att 

avgöra graden av samsyn mellan författarna användes Cohen’s Kappa vilket är samma metod 

som använts i tidigare studier på karismatiskt ledarskap (Antonakis m.fl., 2021). Ett kappa 

värde på 0,75 visar på hög interkodarreliabilitet där samsynen anses vara utmärkt (Frey, 2018). 

Den höga graden av samsyn är en styrka i studien och visar på att kodningsmatrisen använts på 

korrekt sätt vilket är avgörande för att öka trovärdigheten i forskningen (Hallgren, 2012). 

Studien har utgått från samma metod som tidigare forskning gjorts utifrån den ursprungliga 

kodningsmatirisen och definitioner från Antonakis m.fl. (2017) som först beskrev CLTs. Detta 

kan stärka resultaten och bidra till att de kan jämföras med studier från andra områden.  

 

En utmaning med att koda CLTs är att de är kontextspecifika. Antonakis m.fl. (2017) beskriver 

exempelvis i sin kodningsmatris att metaforer fungerar som ett effektivt 

kommunikationsverktyg då det genererar en mental bild hos åhöraren. Vad som generar 

mentala bilder hos åhöraren kanske dock kan variera från person till person. Ett exempel på en 

sådan situation är metaforen ”inga isbjörnar…” (Tabell 3), där en lagtränare insisterar att 

spelarna inte ska vara stillastående eller inaktiva under matchen. Med stor sannolikhet har dessa 

idrottare fått höra många gånger att man inte ska vara stillastående under matchens gång. 

Därmed är det inte en omöjlighet för en tränare att använda sig att en metafor som exemplet 

ovan. Men, en person som inte har befunnit sig i samma kultur och kontext kanske inte upplever 

samma mentala bilder i huvudet som en annan person. Ett exempel där författarna fick olika 

upplevelser av en metafor var när en annan lagtränare skulle poängtera vikten av att fortsätta 

kämpa och spela mot motståndarens mål, gjordes hen det genom metaforen ”mata på bara”. 

Hos en av författare skapades det en tydlig mental bild av vad tränaren menade, medan den 

andra författaren inte upplevde samma resultat. Detta exempel visar att det har funnits 

situationer där författarnas erfarenheter och kontext har resulterat i olika kodningar, och vikten 

av studiens triangulering.  
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Syftet med studien var att undersöka karismatiska ledarbeteenden men utifrån etiska och 

metodologiska övervägningar inkluderades endast verbala CLTs i studien. Att inkludera icke-

verbala CLTs kanske skulle kunna ha ändrat på studiens resultat, exempelvis genom en höjning 

hos någon undersöksgrupp eller en förminskning. Tidigare forskning har visat att ledares 

karisma kan skattas från korta filmsekvenser (Tskhay m.fl., 2017). Det är dock ett större intrång 

på deltagarnas intrigerat samt en mer tidskrävande process och valdes därför bort i ett tidigt 

skede i studien.  Framtida undersökningar som inkluderar icke-verbala CLTs kan använda ett 

längre tidsspann och möjlighet att åka till platsen för att spela in materialet för att minska 

påfrestningen på deltagarna. 

 

Största delen av studiens deltagare har fått spela in sitt material själv för att sedan skicka det till 

oss. I och med att de lägger fram exempelvis mobilen själva, eller i vissa fall har en kamera 

som filmar dem, kan det diskuteras att insamlingsmetoden kan haft en påverkan på deltagarnas 

beteende. Rooney och Evans (2018) förklarar nämligen att det finns risk vid undersökningar att 

vetskapen att bli observerad kan påverka en persons beteenden. Eftersom vi inte har informerat 

deltagarna vad vi undersöker har risken för förändrat beteende hos deltagarna förhoppningsvis 

minskat. Dock, kan det poängteras att deltagarnas beteende i allmänhet kan ha påverkats, vilket 

i sin tur skulle kunna ha påverkat vårt material. Det kan även diskuteras att tränarna spelade in 

ljudklipp vid olika typer av situationer kan ha påverkat materialet. Vissa tränare valde att spela 

in material inför tävling, i en tävling, inför en träning eller i träningen. Kanske kan det valda 

tillfället påverka hur tränaren väljer att kommunicera med idrottarna. Kommunikationen kan 

exempelvis inför en tävling och i en träning kan skilja sig hos samma tränare. 11 minuter av 

materialet har även bestått av tidigare inspelade filmklipp som har klippts ner till kortare 

sekvenser. Detta kan ha medfört att överflödigt material klippts bort. Dessa faktorer kan 

tillsammans vara bidragande orsak till att det är en stor spridning mellan lagtränares resultat.  

 

Trots den problematik som beskriv ovan kan miljön där materialet samlats och den pragmatiska 

ansats som guidat frågeställningar och metod anses vara en styrka med den här studien. 

Pragmatism utgår från att skapa praktiskt användbar kunskap och beskriva verkliga situationer 

snarare än att skapa ”sanningar” om hur man ”ska” göra (Giacobbi m.fl., 2005). Materialet har 

samlats in i en naturlig miljö, inför riktiga tävlingar och med riktiga situationer, där tränarna 

behöver göra sitt absolut bästa i den elitmiljön de befinner sig  I likhet med förslag från 

Cruickshank och Collins (2015) s.264 bör studiens resultat ses i ljuset av hur de kan appliceras 

i praktiken enligt ”So what” principen. Vilket skulle kunna förklaras med att om någonting 

fungerar i praktiken varför ska det förändras. Studien belyser därför ett tidigare outforskat 

område och beskriver de beteenden som faktiskt används av elittränare i Sverige. Användandet 

av CLTs kan således appliceras av tränare samt bana vägen för framtida forskning.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
5.2.1 Karisma bland tränare inom elitidrotten 
Den här studien beskriver karismatiska ledarbeteenden bland tränare på elitnivå i Sverige. 

Utgångshypotes ett var att CLTs förekommer bland tränare på elitnivå. Den hypotesen kan 

bekräftas. Totalt kodades 24,2% av materialet som karismatiska ledarbeteenden. Utifrån ett 

evolutionärt perspektiv på ledarskap kan det bero på hur idrotten är uppbyggd. Grabo m.fl. 

(2017) menar att de beteenden som är mest attraktiva kommer att selekteras fram i de miljöer 

som kräver det. De menar att mängden karismatiska signaler som användes beror på hur stort 

koordinationsproblemet är vilket kan ses i Figur 1. Användandet av karismatiska signaler kan i 
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sin tur leda till att ledarna uppfattas som er karismatisk, följarna engagerar sig mer och tränarens 

rykte stärks (Grabo m.fl., 2017). En ytterligare förklaring till att karismatiskt ledarskap återfinns 

bland tränare på elitnivå kan vara konkurrensen i miljön. Elitidrott är en mycket 

tävlingsinriktade miljö och de tränare som inte passar in har sållats bort under årens gång 

(Lindfelt, 2007).  

 

Andelen CLTs per mening var i snitt 24% (0,24, SD=0,14). kan jämföras med tidigare studier 

på företagsledare. Antonakis m.fl. (2011) genomförde en intervention där andelen CLTs i 

ledarens kommunikation jämfördes före och efter en träningsperiod. Deras resultat visar att vid 

tidpunkt ett var andelen 24 % (0,24 ,SD=0,13) och vid tidpunkt två var andelen 48 % (0,48, 

SD= 0,16). Det resultatet är likt det som hittat i den här studien och indikerar att användandet 

av karisma inte är ett utmärkande drag för tränare på elitnivå. Av de elittränare som studerades 

är användandet av CLTs på ungefär samma nivå som det som påträffats hos ledare inom andra 

områden. Det finns dock flera exempel på att tränare oftare ses som en karismatisk figur, både 

från akademin och filmvärlden (Hills & Kennedy, 2013; Shamir, 1992). 

 

Studiens resultat indikerar att karismatiska ledarbeteenden används av tränare på elitnivå i olika 

utsträckning. De signaler som används i störst utsträckning är listor (105), retoriska frågor (56) 

och att visa tilltro till att målen kommer att uppnås (28). Listor beskrivs i tidigare forskning som 

ett retoriskt knep som avser att skapa en känsla av helhet.  Retoriska frågor är ett annat retoriskt 

knep som anses skapar nyfikenhet på vad ledaren ska säga härnäst (Antonakis m.fl., 2011). 

Ledarens förmåga att artikulera tydliga mål och att vissa tilltro att de kommer uppnås har 

beskrivits som en viktig del i att flytta medlemmarna till ett nytt framtida tillstånd (Conger & 

Kanungo, 1998). Resultatet av den här studien stödjer tidigare forskning som visar att 

framgångsrika tränare utmärker sig genom sin förmåga att formulera en vision (Lara-Bercial & 

Mallett, 2016). Användandet av CLTs kan vara en metod som tränare använder för att sälja in 

sina idéer till idrottarna. Santos m.fl. (2013) visar i en studie på portugisiska elittränare att det 

finns ett behov att skapa en illusion av kontroll hos följarna, att sälja in sina arbetsmetoder till 

idrottarna och generera en känsla av instabilitet. Syftet med instabiliteten är att få atleterna att 

inte vara för självsäkra och bli bekväma. Därmed beskrivs tränarens roll som att orkestrera eller 

att dra i de rätta trådarna (Santos m.fl., 2013). Genom att använda karismatiska signaler som 

metaforer, listor, ambitiösa mål eller retoriska frågor kan ledaren öka sin förmåga att 

kommunicera sitt budskap (Antonakis m.fl., 2011).  

 

Den här studien har beskrivit hur elittränare använder karismatiska ledarbeteenden. Eftersom 

studiedesign var deskriptiv och utgick från en pragmatisk ansats har flera exempel på 

karismatiska ledarbeteenden presenterats som kan vara av användning inom andra områden. En 

väg framåt kan vara att undersöka tränares skäl till att använda karismatiska ledarbeteenden. 

Jenkins (2017)  menar att vi behöver ställa oss frågan om vad som är det etiskt riktigta att göra 

och hur det påverkar omgivningen. Han menar att tränaryrket bygger på praktisk kunskap, även 

kallat ”phronesis” i motsats till teoretisk kunskap, även kallat “techne”. Barker-Ruchti m.fl. 

(2014) förklarar att en viktig del i phronesis och även i en tränares uppdrag är förmågan att 

tänka på vad som är moraliskt riktigt och rättvist. Exemplet nedan kan argumenteras vara ett 

exempel på en moralisk övertygelse då tränare uttalar sig om vad som anses var rätt och fel 

inom elitidrott; ”Kalle, om man inte fuskar vill man inte vinna.”. Utifrån tanken om vad som 

är moraliskt riktigt och rättvist kan den här typen av uttalande vara problematiska. Det som är 

rätt inom elitidrotten kan vara fel i andra sammanhang. Potrac och Jones (2009) s.226 använder 

begreppet mikropolitik för att beskriva hur tränare använder strategier som vita lögner, humor 

och ”face work” för att påverka idrottare. De menar att en tränare behöver agera som det 



 

 

30 

 

 

 

förväntas av hen i den kontexten. Genom att ”spela rollen” som tränare upprätthåller tränaren 

en maktposition för att inte riskera att förlora idrottarens förtroende eller respekt (Potrac & 

Jones, 2009). Inom elitidrott kan det vara en orsak till att använda de karismatiska beteenden 

som påträffats i den här studien. Det betyder dock inte att de alltid används för att göra gott 

vilket både kan ses i exemplet ovan och i tidigare forskning av (Cruickshank & Collins, 2015). 

Det kan därför vara av intresse för både forskare och tränare att ta reda på motivet bakom 

användningen av CLTs för att undersöka hur det användas ur ett etiskt perspektiv. 

 

5.2.2 Skillnader i användningen av CLTs ur ett evolutionsperspektiv 
Det fanns stora individuella skillnader i hur ofta tränarna använde sig av karismatiska 

ledarbeteenden. Andelen CLTs som tränarna använde varierade mellan 57% och 0%. I tidigare 

forskning av Antonakis m.fl. (2021) studerades skillnaden i prestation före och efter två olika 

karismatiska tal. Deras resultat visar att ett karismatiskt tal kan öka engagemang och 

prestationsförmåga med upp till 17% (Antonakis m.fl., 2021). Den skillnaden skulle kunna vara 

avgörande för ett lag eller idrottares möjlighet att vinna. Det karismatiska talet 96% CLTs 

medan det icke-karismatiska talet 34% CLTs. Båda dessa siffor är högre än genomsnittet i 

grupperna som identifierats i den här studien. Siffrorna i den här studien är även avsevärt lägre 

än andra kända tala ”I Have a Dream” av Martin Luther King som innehåller 178% CLTs 

(Antonakis m.fl., 2017). Om man jämför resultaten från den här studien med exempel från en 

naturlig miljö kan vi se att Warren Buffet använder CLTs i 25% av en intervju. Detta kan vara 

en indikation på att det går att öka användandet av CLTs genom att förbereda manus inför 

exempelvis en träning eller match. Antonakis m.fl. (2011) visar att mängden karismatiska 

ledarbeteenden som används kan öka genom en intervention där användandet av CLTs ökade 

från 24% till 48% efter riktad träning. Andelen CLTs som användes var för lagtränare 14 (58%) 

och lagtränare 12 (49%) är relativt höga i jämförelse. Detta kan vara en indikation på att de 

individerna har fått likande träning, antingen genom erfarenhet eller utbildning. Det vore 

intressant att göra en studie där tränares karismatiska ledarbeteenden jämförs före och efter en 

intervention för att studera ifall liknade resultat som presenteras av Antonakis m.fl. (2011) kan 

ses i idrottskontext.  

 

Utgångshypotes två (𝐻2) var att CLTs förekommer i högre utsträckning bland tränare inom 

lagidrotter vilket stödjs i den här studien. De tränare som använde flest karismatiska 

ledarbeteenden har hittats i lagidrotter och t-testet visade även på en signifikant skillnad mellan 

grupperna. Det kan vara en indikation på att behovet för en karismatisk ledare varierar mellan 

de olika grupperna. Enligt Game Theory finns det olika behov beroende på gruppens storlek 

och behovet att samarbeta (Skyrms, 2004). Orsaken att de mest karismatiska tränarna återfinns 

i lagidrotter kan vara ett tecken på att det finns en kultur i de idrottarna där tränaren spelar en 

viktigare roll i att peka ut en väg framåt och att samordna gruppens aktiviteter mot ett 

gemensamt mål. En annan orsak till att behovet av karismatiskt ledarskap är lägre hos 

individuella tränare kan vara att tränaren och idrottare redan har en närmare relation mellan 

varandra (Lorimer & Jowett, 2009). Tränaren behöver då inte fokusera på att få synergier 

mellan medlemmar i gruppen i samma utsträckning. Lorimer och Jowett (2009) visar även att 

tränare i induviduella idrotter har en högre empatisk förmåga, vilket kan innebär att tränaren 

inte känner ett lika stort behov av karismatiskt ledarskapsbeteende. Tränarens förmåga att 

övertyga idrotterna är mindre viktig eftersom den nära relationen kan ha resulterat i mer delat 

ansvar. Även om det inte tycks finnas ett lika stort behov av att koordinera gruppen inom den 

individuella idrotten, skulle det vara intressant att undersöka noggrannare hur karismatiskt 

ledarskap skulle kunna påverka individuella idrottares prestationer. Tidigare har vi nämnt att 

Antonakis m.fl. (2021) visade i sin studie att karismatisk beteende kunde öka prestationsnivån 
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med 17% hos arbetare. I idrottens kontext skulle detta vara en markant ökning. Ett exempel i 

vilken takt den individuella idrotten utvecklas är utvecklingen av världsrekordet på maraton. 

Från 1960 har tiden för maratonrekordet gått från 02:15:16 till rekordet från 2014 på 02:02:57 

vilket är en prestationsökning på 2,5% (Stöggl & Wunsch, 2016). Därav finns det intresse att 

undersöka hur karismatiskt beteende av en individuell tränare skulle kunna påverka idrottarens 

prestation. 

 

5.3 Slutsatser och implikationer 
I resultatet framgår det att karismatiska ledarskapsbeteenden (CLTs) används av svenska 

elittränare. Som grupp använder dock svenska elittränare CLTs i lägre grad än erkänt duktiga 

talare som exempelvis Obama och Martin Luther King. De har dock använt förskrivna tal. Detta 

kan ses som en indikation på att behovet av karisma påverkas av kontexten, men även indikera 

svenska elittränare generellt inte är lika karismatiska som ledare inom politiken. Genom att 

förbereda specifika formuleringar kan då elittränare öka användningen av CLTs och då framstå 

som mer karismatiska. Resultaten visar även att det finns det stora individuella skillnader inom 

grupperna samt skillnader mellan lag- och individuella tränare.  

 

Vidare forskning bör undersöka om samma skillnader kan hittas när tränare kommunicerar i 

specifika situationer exempelvis inför tävlingar. En sådan studie skulle även kunna undersöka 

orsaken och möjliga konsekvenser av karismatiska ledarbeteenden genom intervjuer med 

tränare och idrottare. För fortsatt undersökning av svenska elittränare skulle vidare forskningen 

kunna jämföra tränare i internationell elitidrott med svenska elittränare. Eftersom Grabo m.fl. 

(2017) beskriver att användningen av karisma växer fram utifrån det behov som finns ur ett 

evolutionärt perspektiv så bör tränare i den yttersta världseliten uppvisa fler karismatiska 

ledarbeteenden än i en svensk kontext.  

 

Studien klargör, med grund i evolutionära teorier, att karismatiska ledarskapsbeteenden är ett 

verktyg som används i högre utsträckning och kan vara viktigare för tränare inom lagidrotter. 

Karismatisk signalering, retorik och presentationsteknik kan därför vara värdefullt att inkludera 

i framtida tränarutbildningar. Slutligen skulle observationsmallen som har använts i studien 

kunna fungera som en enkel och användbart verktyg för självobservation av sin egen 

kommunikation som tränare. Den här studien öppnar därför upp nya användningsområden för 

både den enskilde tränaren, tränarutbildningar och vidare forskning. 
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7. Bilagor 
 

Bilaga 1 – Exempel på mail till tränare 
Hej 
 
Vi är två studenter vid Göteborgs Universitet som läser Sports Coaching. Vi undrar 
om du har möjlighet att delta i en studie och elittränares kommunikation med 
idrottare? 
 
Vår undersökning syftar till att samla in ljudklipp för att analysera hur tränare 
kommunicerar med idrottare. Materialet samlas in under en träning och resultaten 
kommer att framställas anonymt med fokus på hur kommunikationen ser ut och inte 
vad som sägs. 
 
Om du väljer att delta vill vi ha cirka 5 minuter ljudmaterial från en träning. 
Deltagandet är helt frivilligt och du kan närsomhelst välja att avbryta studien. 
Materialet kommer enbart läsas av författarna till uppsatsen och raderas efteråt. 
Upplägget kan förslagsvis se ut som nedan: 

• Mellan 30 sekunder - 1 minut ljudupptagning där tränaren beskriver dagens 
upplägg för idrottaren.  

• 2 minuter ljudupptagning från när tränaren beskriver en övning eller liknande. 

• 3 minuters ljudupptagning där tränare pratar om taktiska eller strategiska 
aspekter av träning/tävling. 

Vänligen svar på vändande mail om du har möjlighet att delta i studien. Om du vill 
delta vore det av stort värde för oss då elittränare är en liten undersökningsgrupp där 
den vetenskapliga kunskapen från tränar praktik är väldigt begränsad. Vi kommer då 
att återkomma med information om hur du går till väga för att skicka filerna samt hur 
din anonymitet kommer att säkerställas. 
 
Vänliga Hälsningar 
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Bilaga 2 – Kodningsmatris från Antonakis m.fl. (2017) med 
exempel från filmen Dead Poet Society. 
 

 sentence 
met
aph
or 

rhetoric
al 

question 
story contrast list 

moral 
conviction 

sentiment 
of the 

collective 

goal 
ambitious 

goal that 
can be 

achieved 

0 Excrement. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 
That's what I think of Mr. J. Evans 
Pritchard. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
We're not laying pipe, we're talking 
about poetry. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

3 
I mean, how can you describe 
poetry like American Bandstand? 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 
I like Byron, I give him a 42, but I 
can't dance to it. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

5 
Now I want you to rip out that 
page. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Go on, rip out the entire page. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 You heard me, rip it out. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

8 Rip it out! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Go on, rip it out. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Thank you Mr. Dalton. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

Gentlemen, tell you what, don't just 
tear out that page, tear out the 
entire introduction. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

12 I want it gone, history. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

13 Leave nothing of it. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Rip it out. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Rip! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Begone J. Evans Pritchard, Ph.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Rip, shred, tear. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

18 Rip it out. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 
I want to hear nothing but ripping of 
Mr. Pritchard. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 We'll perforate it, put it on a roll. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 
It's not the bible, you're not going 
to go to hell for this. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 
Go on, make a clean tear, I want 
nothing left of it. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Rip it out, rip! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 I don't hear enough rips. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 Keep ripping gentlemen. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 This is a battle, a war. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

27 
And the casualties could be your 
hearts and souls. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 Thank you Mr. Dalton. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 
Armies of academics going 
forward, measuring poetry. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 No, we will not have that here. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 No more of Mr. J. Evans Pritchard. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

32 
Now in my class you will learn to 
think for yourselves again. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

33 
You will learn to savor words and 
language. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 


