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Elitcoacher lär av varandra
Mentorskap, nätverk för coacher och observation av andra coacher, 
tillsammans med formell utbildning, kan vara en fruktbar väg för att 
utveckla ledarskapet inom idrott. Det framkommer i en studie av tolv 
coacher på elitnivå.

Fr å n u t b i l d n i n g s F o r s k n i n g  vet vi att 
läraren är den enskilt viktigaste faktorn 
för att lärande ska uppstå i en lärandesi-
tuation (1). Lika entydiga resultat finns 
inte inom coachingforskning, men det 
finns ingenting som tyder på att det skulle 
vara annorlunda inom detta område. 
Under senare år har också coachens roll 
som pedagog betonats allt mer (2). Cain 
uttrycker tydligt hur han ser på coachens 
yrkesroll: ”The best coaches are good 
teachers” (3). Särskilt i lagidrottssamman-
hang framhålls numera också coachens 
allt större betydelse för att skapa fram-
gång och dennes förmåga att bygga ett 
vinnande lag sätts hela tiden skoningslöst 
på prov.

I en studie där jag låtit coacher på 
elitnivå reflektera kring sitt ledarskap 
framkom intressanta tankar kring utbild-
ning och ledarskapsutveckling (4). Det 
övergripande syftet med studien var att 
belysa framgångsrikt idrottsledarskap på 
elitnivå och hur coacherna karaktäriserar 
det egna ledarskapet. Studien i sin helhet 
belyser idrottsledarnas bakgrund, deras 
ledarskapsfilosofi, vad som driver dem, 
hur de ser på frågan om det finns något 
typiskt svenskt ledarskap samt hur de 
skulle vilja utveckla idrottsledarskapet 
framöver. I denna artikel ska jag enbart 
redogöra för coachernas tankar kring 
ledarskapsutveckling och frågor kopplade 
till utbildning och det egna lärandet.

Intervjuer med tolv coacher
Genom intervjuer i samtalsform fick tolv 
coacher på yttersta elitnivå i Sverige 
utveckla sin syn på ovan nämnda teman. 
Intervjuerna kan betecknas som semi-
strukturerade, det vill säga de var icke-

standardiserade, delvis strukturerade och 
utformades som ett samtal mellan mig och 
respektive intervjuperson (5). Jag gjorde i 
förväg upp en intervjuguide som vägledning 
för mina intervjuer, men frågorna ställdes 
inte i samma ordning och på samma sätt till 
alla intervjupersoner utan berodde på hur 
samtalet utvecklades. Alla intervjuerna 
spelades in på band och transkriberades 
ordagrant och det var dessa utskrifter som 
utgjorde utgångspunkt för den kvalitativa 
analysen.

Samtliga coacher i studien har under 
flera år varit verksamma på högsta natio-
nella nivå i Sverige och där rönt stora 
framgångar resultatmässigt. I stort sett 
samtliga har också på något sätt bedrivit 
coaching i en mer internationell miljö och 
dessutom varit verksamma som förbunds-
kaptener.

Hur utvecklar man sitt ledarskap?
Samtliga tolv coacher i studien uttryckte en 
stark önskan att utveckla sitt ledarskap och 
gav en tydlig bild av att vara nyfiken, 
sökande och att genomgående vilja pröva 
nya saker. ”Man blir aldrig färdigutbildad”, 
var ett gemensamt tema. Att lära av erfa-
renheter och tidigare misstag liksom en 
önskan om att få input från medarbetare, 
var typiskt för gruppen. När det gäller 
kompetensutveckling framhöll coacherna 
att de läser mycket litteratur inom det egna 
fältet, går allehanda kurser och diskuterar 
sitt ledarskap med andra tränare eller 
personer som de har förtroende för inom 
fältet. 

Utbildningsbakgrunden bland coacherna 
i undersökningsgruppen var skiftande och, 
ur ett internationellt akademiskt perspek-
tiv, inte särskilt gedigen. Samtliga coacher 
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bildningen, dels som ett sätt att utveckla 
den egna coachingprocessen. Coacherna 
är definitivt för möjligheten till större 
erfarenhetsutbyte med andra coacher och 
mellan olika idrotter.

Det tycks finnas ett stort behov av att få 
sitta ner och reflektera kring ledarskap 
tillsammans med andra kompetenta 
personer, och coacherna framhåller att 
det skulle kunna vara en utmärkt form av 
kompetensutveckling. Forskning har 
också visat att det finns ett stort värde i att 
coacher på elitnivå får lära av varandra 
genom formella och informella samtal och 
observation (6). Föreliggande studie 
verifierar denna bild och många av 
coacherna i undersökningsgruppen 
framhåller att just erfarenhetsutbyte är 
den bästa formen av kompetensutveck-
ling, men att det bör genomföras på ett 
strukturerat sätt.  

Mentorskap – en outnyttjad resurs
Ett annat sätt att utveckla ledarskap och 
coachingutbildningar är att införa någon 
form av mentorskap kopplat till den egna 
verksamheten som coach. Flera coacher i 
undersökningsgruppen framhöll att de 
genom åren lärt sig mycket av att studera 
andra coacher som de på olika sätt fått 
möjlighet att följa. De framhöll också att 
det borde göras mer systematiskt och som 
en obligatorisk del av dagens coachingut-

hade emellertid genomgått, eller själva 
medverkat i, idrottsrörelsens egna 
stegutbildningar och också deltagit i 
kurser utomlands inom den egna idrot-
ten. Sett ur det perspektivet hade de en 
god utbildningsbakgrund, men det var 
enbart en minoritet i gruppen som även 
skaffat sig en akademisk (idrotts-)
examen. Däremot hade samtliga en 
omfattande idrottslig bakgrund att hämta 
erfarenheter från, även om den idrotts-
liga karriären såg olikartad ut.

De tolv coacherna i studien sade sig 
vara relativt nöjda med den utbildning 
som de fått genom åren via idrottsrörel-
sen och det egna förbundet, men de hade 
också en hel del idéer för hur denna 
internutbildning kan utvecklas och bli 
ännu bättre. De uppskattar framför allt 
de gemensamma träffar som Sveriges 
Olympiska Kommitté arrangerar. Där har 
de kunnat diskutera ledarskapsfrågor och 
utbyta tankar och idéer över discipling-
ränserna, det vill säga mellan olika 
idrotter.

Coacherna tycker däremot att dessa 
träffar borde hållas mera regelbundet och 
styras mer mot strukturerade diskussio-
ner kring specifika teman och de vill 
gärna att någon håller i diskussionerna 
och dokumenterar dem. Detta var idéer 
som flera coacher i studien förde fram 
dels som ett sätt att förbättra coachingut-
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bildningar. 
Flera forskare propagerar för att just 

mentorskap från mera erfarna coacher 
bidrar till kunskapsutveckling och att 
strukturerade och formaliserade mentor-
program bör bli en del av en formaliserad 
coachingutbildning (6,7,8). Wright, Trudel 
& Culver menar att mentorskap bör 
betraktas som ett lärandesamtal, det vill 
säga en strukturerad professionell dialog 
där den lärande successivt tar alltmer 
ansvar (9). Mentorskapet innebär, enligt 
mitt sätt att se det, en formaliserad 
relation som bygger på ömsesidigt förtro-
ende med syftet att utveckla kunskap och 

utveckla utbildningar på idrottsområdet 
ytterligare – och inte minst coachingut-
bildningar – så måste det till ett bättre 
samarbete mellan högskolor och idrotts-
rörelse och en starkare vilja att göra något 
unikt och bra tillsammans. 

Wright, Trudel & Culver sammanfattar 
sin studie ”Learning how to coach” med 
att coachingutbildning bör bygga på att 
man kombinerar ett ”tillägnande-perspek-
tiv” med ett ”deltagande-perspektiv” (9,10). 
Det innebär att storskaliga coachingut-
bildningar, clinics, litteraturstudier 
etcetera, där man relativt passivt tillägnar 
sig forsknings- och erfarenhetsbaserad 
kunskap, bör kombineras med att man 
själv är aktiv och söker kunskap och 
interagerar med andra coacher genom 
mentorskap och mer eller mindre for-
mella diskussioner kring coaching. I 
praxis innebär det att coachutbildning bör 
kombinera akademisk utbildning med 
praktiknära och erfarenhetsbaserad 
kunskap från fältet, det vill säga att 
universitet och förbund samarbetar kring 
utbildning av coacher, där båda är bero-
ende av varandra. 

Avslutningsvis kan konstateras att 
ledarskapsutveckling i hög utsträckning 
bygger på reflektion och utvärdering av 
pågående verksamhet och att coacherna 
därmed får olika former av feedback på 
sättet att coacha. Samtliga coacher i 
föreliggande studie säger att de på något 
sätt utvärderar sin verksamhet, men det 
tycks ske relativt ostrukturerat och här 
finns en stor förbättringspotential. 
Utvärdering är ett relativt enkelt sätt att 
starta en reflektionsprocess och därmed 
ett utmärkt sätt att utveckla sitt ledarskap. 
Det är vidare viktigt att den kunskap som 
finns bland coacher ute på fältet verkligen 
struktureras och dokumenteras. Det 
skulle kunna starta med att coacherna blir 
bättre på att utvärdera och dokumentera 
den egna verksamheten. 

Mentorskap, nätverk för coacher, 
observation av andra coacher – tillsam-
mans med en formell utbildning och ett 
reflekterande kring det egna ledarskapet 
– tycks vara en fruktbar väg att utveckla 
ledarskapet inom idrott. Ett bättre 
samarbete mellan högskolor och idrotts-
rörelse kring utbildningsfrågor måste 
också till för att idrottsledarskapet ska 
utvecklas framöver.

tillit med den professionella dialogen som 
medel. Mentorskap bör byggas in i alla 
svenska coachingutbildningar och skulle 
dels innebära en reell kvalitetshöjning, 
dels att naturliga broar byggs mellan teori 
och praktik.

Idrott och högskola i samarbete
Andra konkreta idéer som förs fram i 
studien är att förbund och högskolor 
borde samarbeta bättre kring utbildnings-
frågor och att ett sådant samarbete borde 
vara till gagn för bägge parter. Ett samar-
bete mellan idrottsrörelse och högskolor 
har visserligen börjat växa fram, men det 
går relativt trögt och det behövs åtgärder 
från båda parter för att detta ska utvecklas 
ytterligare. Trögheten beror dels på att 
akademiska utbildningar inom idrottsom-
rådet är förhållandevis nystartade i 
Sverige, dels på att den svenska idrottsrö-
relsen inte aktivt arbetat för att idrottsle-
dare faktiskt ska ha en akademisk idrotts-
utbildning. Istället har idrottsrörelsen 
slagit vakt om sina egna, relativt korta 
internutbildningar (de så kallade stegut-
bildningarna och folkhögskoleutbildning-
arna) som inte har något större värde sett 
ur ett ”civilt” perspektiv. Ska man kunna 

”Utbildningsbakgrun-
den bland coacherna i 
undersökningsgruppen 
var skiftande och, ur ett 
internationellt akade-
miskt perspektiv, inte 
särskilt gedigen.”


