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Sammanfattning 

Forskning visar att ett gott ledarskap är en viktig faktor för att grupper och individer skall 

utvecklas och motsatsen kan hämma duktiga individer och/eller få grupper att stagnera eller 

till och med gå bakåt i utvecklingen. Denna studie undersöker musik- och idrottsledares syn 

på sitt eget ledarskap. Ledarna svarar i kvalitativa intervjuer på frågor kring sin egen syn på 

ledarskap, svårigheter med ledarskapet, individutveckling och grupputveckling. Intervjuerna 

kompletteras även av två observationer, en inom varje område. Dessa musik- och 

idrottsledares svar jämför jag för att undersöka likheter och skillnader samt för en diskussion 

kring resultatet och om det finns något de kan lära av varandra. Studien visar bland annat att 

schablonbilden av den skrikande ishockeytränaren inte riktigt stämmer överens med de ledare 

som utbildar unga ishockeyspelare i Sverige och att ledare inom körsång har en mycket stark 

ställning och ofta ensam lotsar sina grupper mot uppsatta mål.  

 

 

Nyckelord: ledarskap, grupprocesser, musik, idrott, ishockey, körledare, tränare, utveckling 
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Abstract 

Scientific studies show that good leadership is a key factor for group- and individual 

development. Studies have also shown that the contrary can curb talented individuals and/or 

cause stagnation, or even cause groups to halt their progression. This essay studies how 

leaders in musical and athletic environments look on their own leadership. In interviews, the 

leaders reflect upon experienced issues related to their profession, their views on difficulties 

in their leading role, as well as individual, and group development. This study also includes 

two observations, one in each field of profession. The answers in the interviews have been 

compared in order to identify possible differences and/or similarities between the two 

different career fields . The comparison also serve as a background for a discussion on wether 

the two different leader professions can learn from each other. The study shows that the 

stereotype portrait of the screaming hockey coach isn’t entirely accurate when to describe the 

leaders who coach young hockey players in Sweden. The study also shows that the leaders in 

choral singing has a very strong position and often single-handedly pilots their groups against 

put up targets.	  

 
 
 

 

 

 

Keywords: leadership, group processes, music, sports, hockey, choir leader, coach, 

development 
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1 Inledning  

Man skulle kunna säga att jag har haft två riktigt stora intressen i mitt liv, musik och 

idrott. Fram till att jag var 20-21 år var idrotten dominerande. Jag gick barn- och 

fritidsprogrammet med fotbollsinriktning på gymnasiet och jag la större delen av min 

fritid på träning och utövande av andra sporter som till exempel golf. Vid cirka 22 års 

ålder tog mitt dåvarande band och kör över intresset och musiken blev det som 

dominerade min fritid och utgjorde även senare grunden till mitt val att studera musik 

både på folkhögskola och senare vid Kungl. Musikhögskolan. Gemensamt för de två stora 

intressena har varit att aktiviteterna ofta är ledarledda och jag fick tidigt ett eget intresse 

för ledarskap genom både att studera andra men också genom att själva agera som ledare i 

olika sammanhang.  

 

Vi stöter alla på ledare i olika former i vårt liv. De finns i skolan på flera nivåer till 

exempel barn som är ledda av lärare som ingår i ett arbetslag som i sin tur styrs av 

rektorns och skolledningens beslut. I företagslivet finns dem i form av chefer på olika 

nivåer men också på fritiden under olika fritidsaktiviteter. Fotboll, körsång, gympapass på 

det lokala gymmet är alla aktiviteter som styrs av en ledare. Det jag tycker är intressant är 

hur en ledare väljer att leda sin grupp. Vilken typ av ledarskap använder en person i ett 

visst sammanhang, och varför? Skulle det vara mer effektivt med en annan typ av 

ledarskap och vad är det som gör att man väljer att leda på det sätt man gör? Jag funderar 

mycket över hur ledarskap inom olika områden skiljer sig åt och om man kan lära sig 

något av den andra. Vilken lärdom kan jag ta av att studera en ishockeytränare eller 

körledares sätt att leda för att applicera på mitt område som musiklärare? Jag tror att om 

man studerar ledare utan att värdera dennes insats som bra eller dålig kan ge insikter som 

hur man själv vill agera och ge verktyg för att själv utvecklas.  

 

Då jag själv länge varit aktiv inom både musiken och idrotten har jag också kunnat skönja 

skillnader i målinriktning och utvecklingsmöjligheter inom de olika områdena. Då min 

fotbollstränare tyckte sig se en extra talang hos någon i laget så kunde dessa skickas på 
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olika läger för att träna med andra ambitiösa ungdomar och även få chansen att spela med 

lag i en annan årsgrupp och senare på seniornivå. Detta utgjorde en tydlig bild av hur man 

kan utveckla sig som individ trots att man ingår i ett lag och kunde även vara en morot för 

den enskilde spelaren. Under alla de år som jag sjungit i kör så har jag aldrig märkt någon 

form av talangutveckling. Även om det funnits de som varit ambitiösa och velat mycket så 

har det inte erbjudits något mer än den enda övningen i veckan som kören haft. Möjligtvis 

att den talangfulle fått sjunga solo eller hjälpa de som har det svårare. Jag undrar varför 

det ser ut på detta sätt? Beror det på ledarnas sätt att utveckla grupperna? Är det strukturer 

i samhället och inom de olika områdena sport och musik som gör att vägen mot 

utveckling är mycket tydligare på sportsidan? Vilka förutsättningar har musikern 

gentemot idrottaren för att utvecklas och vilken del har ledaren? Därför är syftet med min 

studie att undersöka skillnader i musik- (körledare) och idrottsledares (ishockeytränare) 

syn på sitt eget sätt att leda, men också hur de arbetar med utveckling av grupper och 

talanger.  
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2 Bakgrund 

2.1 Val av ämnesområde 

Sverige är ur ett idrottsligt perspektiv ett litet land som med relativt få utövare ändå lyckas 

förvalta de talanger som finns och står sig relativt bra på den internationella scenen i 

många sporter. Jag tror att det beror på talangutveckling, tränarutbildning och 

målmedvetenheten i arbetet som de lägger ner för att nå sitt mål. Inom musiken är Sverige 

väldigt framstående i världen och har många erkända musiker, låtskrivare och producenter 

men jag kan inte där, på samma sätt som inom idrotten, se en tydlig väg för hur en ung 

talang ska utvecklas till professionell utövare. 

 

Finns det några gemensamma beröringspunkter för ledarskap inom idrott och musik eller 

är det två vitt skilda typer av ledarskap. Hur ser utbildningen ut för de berörda ledarna? 

Skiljer sig ledarskapet hos den högskoleutbildade mot den ledare som arbetar utan den 

kompetensen? Hur ser ledarna själva på sitt ledarskap?  

 

Idrott och musik är i vårt land två stora fritidssysselsättningar för det svenska folket. För 

att smalna av området en aning har jag valt att endast rikta in mig på körledare och 

ishockeytränare. Att jag valt just dessa två beror på att jag själv har ett intresse för just kör 

och ishockeyledarskap, det finns lättillgängligt i Stockholm där studien görs och de jobbar 

med ungefär lika stora grupper ofta 20-30 personer. 

2.2 Svenska ishockeyförbundet 

Det är svenska ishockeyförbundet (Sif) som ansvarar för all utbildning och utveckling av 

ledare och spelare i Sverige. Sif är ett av 67 specialidrottsförbund som alla lyder under 

Riksidrottsförbundet. Förbundet har cirka 50 anställda, 25 på kontoret i Stockholm samt 

25 ute i landet på olika positioner som till exempel tränarutbildare, förbundskaptener, 
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hockeykonsulter samt 22 olika distriktsförbund som ansvarar för att arrangera 

breddhockeyn i sitt distrikt. Sifs verksamhetsidé är att främja, utveckla och administrera 

ishockey samt inlinehockey på alla nivåer. Vidare så tar förbundet ansvar och driver 

föreningarnas gemensamma intressen, behov och önskemål både i Sverige men också 

internationellt. Sif uttrycker att deras vision är att vara världsledande samt att de leder 

utvecklingen inom världsishockeyn vilket visar sig i att de har de bäst utbildade spelarna, 

ledarna och funktionärerna (http:/swehockey.se/Om-forbundet/Var-verksamhetside/ 2013-

11-03). Sif har mellan 80 och 90 tusen utövande ishockeyspelare och att de flesta spelar 

främst av motions- och breddskäl men att det också finns en elitdel av verksamheten. Sif 

organiserar all ishockey i Sverige och att den ishockey som spelas utom förbundets regi 

inte har något berättigande i det svenska systemet och att det därför heller nästan inte finns 

någon hockey som inte är anslutet till förbundet. Sif ansvarar också för all utbildning av 

ledare och detta görs internt. Utbildningen är öppen för alla som vill och görs i olika steg 

som till sist leder till att du har behörighet att träna på elitnivå.   

 

2.3 Svenska körförbundet 

1997 bildades det Svenska körförbundet – Svenska sångarförbundet som då var en 

sammanslagning av Svenska sångarförbundet och Sveriges körförbund som har rötter i 

början av 1900-talet. Från och med första juli 1999 är benämningen Riksförbundets 

svensk körsång. Verksamhetens ändamål är  

 

• Att verka för och företräda kör- och ensemblesång. 

• Att genom egen verksamhet sprida kännedom om och öka intresset för kör och ensemblesång 

• Att verka för utvecklingen av alla förekommande sångliga uttryckssätt som kan innefattas i 

begreppet kör- och ensemblesång. 

Sveriges Körförbunds verksamhet grundar sig på alla människors lika värde, på demokrati och 

mångfald. Förbundet är en riksomfattande, självständig organisation som är partipolitiskt och 

ideologiskt neutral (https://www.sverigeskorforbund.se/stadgar 2013-11-05). 

 

Sveriges körförbund finansieras via bidrag från kulturrådet samt via medlemsavgifter. 

Förbundet har idag 2-3 anställda samt en ideell styrelse bestående av 9 personer. Sveriges 
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körförbund har gått till att ha enskilt medlemskap istället för, som tidigare, 

körmedlemskap och att förbundet idag har 13300 anslutna medlemmar i 463 körer och 

ensembler men det uppskattade antalet körsångare i Sverige är uppemot 600 000 personer, 

alltså 5-7 procent av befolkningen (https://www.sverigeskorforbund.se/om-oss 2013-11-

05). Förbundet arbetar aktivt med att hjälpa körer i olika frågor som t.ex. hitta dirigent, 

kostnadsfrågor, lokalfrågor samt att man kan söka pengar för ett enskilt evenemang eller 

konsert. 

2.4 Ishockeyledarens arbetsprocesser 

Inom ishockeyn så utbildas samtliga ishockeyledare i Sverige av Svenska ishockeyförbundet 

och för att få träna lag på en elitnivå måste man ha genomgått ett visst antal nivåer av deras 

utbildningar däremot så behövs ingen universitets- eller högskoleutbildning för att träna på 

elitnivå (http://swehockey.se/Hockeyakademin/Kurser/Tranarlegitimation/ 2013-11-03). De 

ishockeyledare jag träffat under min studie arbetar både med ishockey på gymnasienivå men 

också som tränare i en förening. Detta beror på att de är så starkt sammankopplade och en 

gymnasieelev måste spela i föreningens lag för att vara berättigad sin plats på 

ishockeygymnasiet. Ishockeyledarna träffar sina spelare/elever under upp till tio träningspass 

samt matcher varje vecka. Under träningspassen finns både forwards- back samt 

målvaktstränare tillgängliga och en av dessa har huvudansvar för träningen. Vem det är skiftar 

beroende på träningens syfte och karaktär. Skillnaden att leda en grupp själv eller dela 

ansvaret är stort. Forskning tyder på att en delad ansvarsfördelning är mer hållbart och 

genererar bättre resultat. En slutsats är att en person inte kan veta allt om allt utan att ett delat 

ledarskap kan ge en större bredd och djup i aktiviteten (Hargreaves, 2008 s. 87-89). Min 

studie omfattar endast ledare för herrishockey.   

2.5 Körledarens arbetsprocesser 

Att utbilda sig till dirigent/körledare kan man göra vid flera olika lärosäten i Sverige som 

till exempel Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Efter utbildningen vid Kungl. 

Musikhögskola anses man kapabel att leda körer inom det område man har utbildat sig. 

Det finns även framgångsrika körledare som inte har någon högskoleutbildning men som 
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ändå klarar av att leda körer. Arbetsprocessen för en körledare skiljer sig om den arbetar 

med en kör vid ett lärosäte och träffar gruppen dagligen eller om de repeterar varje vecka 

eller mer sällan. Under studierna har jag intervjuat två körledare varav en arbetar vid en 

körskola (grundskola) i Stockholm och träffar sina körer dagligen, samt en körledare som 

träffar sin kör cirka en gång var tredje vecka under en längre repetition. Båda ledarna är 

ensamt ansvarig för sin verksamhet och har mixade körer.   

2.6 Körledaren och ishockeyledarens gemensamma 
arbetsprocesser 

Gemensamt för de olika grupperna av ledare är bland annat: 

• De ansvarar för en grupp människor, 20-30 personer till antalet 

• Grupperna är uppdelade i mindre grupper (stämmor, positioner) 

• Grupperna träffas och övar/tränar regelbundet 

• Ansvarar för planering och genomförande av träning/övning 

• Ansvarar för utveckling av gruppen 

• Ansvarar för utveckling av individen 

 

Min studie undersöker musikledare som alla utbildats på Kungl. Musikhögskolan och 

ishockeysledare utbildade av Sif men med avsaknad av universitets-/högskoleexamen inom 

pedagogik och ledarskap. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet för studien är att undersöka likheter och skillnader i idrotts- och musikledares syn 

på ledarskap och utveckling av grupper. De frågor jag ställt är…  

 

• Vilken syn har ledaren på ledarskap? Sitt eget och andras. 

• Vilka egenskaper och förmågor har en bra ledare? 

• Vad är svårigheterna med respektive ledarskap (musik och idrott)? 

• Vilken plats får individ- och grupputveckling i aktiviteten?  
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4 Tidigare forskning 

I följande avsnitt beskriver jag den tidigare forskningen som kan vara relevant för att ge 

en bakgrund till mitt valda ämnesområde. Jag delar in forskningen om ledarskap i några 

olika teman; den autoritäre ledaren, den demokratiske ledaren, den delegerande ledaren, 

grupprocesser samt mitt bidrag inom ämnesområdet. 

 

4.1 Ledaren 

Ett formellt ledarskap förutsätter att uppgifter ska lösas och att mål ska nås (NE, 1993 s. 

185). Ledaren har möjlighet att påverka gruppen och individer i olika riktningar med hjälp 

av olika ledarstilar. De tidigaste forskningsansatserna kring ledarskap gjordes på 1940-

talet och handlade bland annat om auktoritärt, demokratiskt och delegerande ledarskap 

och det är kring dessa min studies teoretiska perspektiv kretsar (Maltén, 1992 s. 187). 

 

4.1.1 Den auktoritäre ledaren 

Den auktoritäre ledaren anses ofta styra den verksamheten den är satt att leda med 

järnhand och vill själv bestämma och styra över verksamheten. Denna ledarstil gör att 

ledaren måste lägga sig i både stora och små frågor för att ha kontroll på hela situationen 

(Dahlberg, 2010 s. 14). Maltén beskriver en auktoritär ledares form av ledarskap… 

 
Kännetecken: För många ingrepp, för många krav.  

Psykologisk atmosfär i gruppen: Skapar tryck 

Verkan på grupplivet: Medför tendens till ”hackordning” 

Verkan på individen: Behov av självhävdelse och därmed intolerans gentemot andra (Maltén, 

1992 s.187) 
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Ledare som tror sig ha all kunskap är en auktoritär och föreläsande ledare. Vissa hävdar 

att man inte kan förespråka ett autoritärt ledarskap eftersom det inte är demokratiskt 

(Abbas, 2010 s.14).  Den auktoritära ledarstilen kan anses lämplig då ledaren har all 

information som krävs för att lösa problemet, ont om tid och motiverade medarbetare 

(http://www.foretagande.se/ledarstilar/ 2011-11-07). 

 

4.1.2 Den demokratiske ledaren 

Ett demokratiskt ledarskap kännetecknas, till motsats från det auktoritära, av att alla får 

vara och aktivt delta i aktivitetens uppbyggnad, innehåll och struktur. Denna typ av ledare 

ser på gruppdeltagarna som ansvarskännande och mogna individer. En demokratisk ledare 

kan ofta ses som prestigelös och kan erkänna sina misstag (Dahlberg, 2010 s. 14-15). 

Arne Maltén beskriver en demokratisk ledares form av ledarskap… 
 

Kännetecken: Grupporienterade ingrepp. Utvecklingsorienterade krav. 

Psykologisk atmosfär i gruppen: Skapar trygghet och upplevelse av frihet. 

Verksam på grupplivet: Medför likaberättigande och gemenskap. 

Verksam på det enskilda barnet: Upplevelsen av att vara ”lika god som”, att vara 

medbestämmande, att tolereras av andra. (Maltén, 1992 s.188) 
 

Den demokratiske ledaren gör eleverna delaktiga i arbetet och samtidigt hävdar 

grundläggande värden och sätter mål och krav på eleverna. Detta gör att eleverna agerar 

på ett mer moget sätt, tillskillnad från hur dem agerar med en auktoritär ledare (Abbas, 

2010 s.15).   

 

Då en ledare agerar demokratiskt samtidigt som den hävdar olika grundläggande värden 

samt sätter upp mål och ställer krav så blir deltagarna mer aktiva och delaktiga i arbetet. 

Detta ska leda till att deltagarna agerar mer moget (Abbas, 2010 s.15). En demokratisk 

ledarstil passa bra när man har en del av informationen och gruppen har andra delar eller 

annan kunskap som kan leda till gott resultat. En demokratisk ledarstil ger ledaren 

möjlighet att bli en del av gruppen kan ta sina beslut med ur det perspektivet 

(http://www.foretagande.se/ledarstilar/ 2011-11-07). 
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4.1.3 Den delegerande ledaren  

Den delegerande ledaren karaktäriseras av stor tilltro till gruppen och dess förmåga att ta 

goda beslut. Denna typ av ledare ser på gruppen som kompetent att själva analysera och 

fatta kloka beslut utifrån sina egna erfarenheter (http://www.foretagande.se/ledarstilar/ 

2011-11-07). En delegerande ledare kan både sprida beslut och uppgifter på både grupper 

och individer som anses kapabla till självständigt arbete och mindre behov av samarbete 

(http://www.ledarna.se/sv/Chefsguider/Ledarskap/Situationsanpassat-ledarskap/ 2013-11-

03).  
En ledare är bäst när folk knappt vet att han existerar. Inte så bra när folk hyllar honom. Sämre 

när folk avskyr honom. Men om en god ledare, som föga säger när hans arbete är utfört och hans 

målsättningar är uppnådda kommer folk att säga: ”Vi gjorde det själva!” (Johansson, 2001 s. 

220) 

 

Den delegerande ledaren ska inte blandas ihop med det som kallas för låtgå-ledaren. 

Låtgå-ledaren karaktäriseras av passivitet och ger endast råd och upplysningar då den 

tillfrågas och hör alltså inte ihop med den delegerande ledaren (Maltén, 1992 s. 187).  

 

4.1.4 Grupprocesser 

Oavsett vilket område ledaren verkar inom så har den ansvar för en grupp. Den som 

leder gruppen har två olika ledarfunktioner, en uppgiftsorienterad och en socialt 

orienterad. Med en uppgiftsorienterande funktion måste ledaren organisera gruppens 

mål och riktning medan den socialt orienterade ledaren måste se till relationerna i 

gruppen och till deltagarnas välbefinnande (Lindholm, 2013 s. 13-14).  Alla grupper 

går igenom olika grupprocesser för att deltagarna ska hitta sina platser och känna sig 

trygga. Det är tre olika faser alla grupper går igenom och dessa är tillhörandefasen, 

rollsökningsfasen och samhörighetsfasen (Andersson & Brandes, 2010 s. 7-8). Under 

tillhörandefasen är gruppen relativt ny. Relationerna är ytliga, trevliga och det uppstår 

sällan konflikter men om det finns tendenser till detta så lägger man ofta locket på. 

Gruppens andra fas är rollsökningsfasen. Fasens namn avslöjas att det är under denna 

period som deltagarna hittar sin roll i gruppen. Konflikter och konfrontationer ligger 

till grund för gruppens framtida hierarki. När grupperna gått igenom de två första 

faserna så hamnar den i samhörighetsfasen. Då känner alla att de vill och får vara med. 
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Nu kan alla öppet uttrycka vad de tänker och känner. Konflikter hanteras då de 

uppstår. Detta synsätt på grupper kallas för FIRO-modellen och är utformad av av den 

amerikanske psykologen Will Shutz. Modellen lägger stor vikt vid ledarens förmåga 

att vara lyhörd och avgöra vilka utvecklingsfrågor som är aktuella (Lindekrantz, 2009 

s.14-15). De roller vi tar på oss är kompromisser för att anpassa oss till de övriga i 

gruppen. Dessa roller gör att deltagarna känner sig trygga, de blir placerade i ett fack. 

Det binder ihop fantasier med verkligheten och ger en känsla av befintlighet och 

förutsägbarhet vilket uppfattas som en trygghet (Svedberg, 2003 s.158).  

 

4.2 Mitt bidrag inom ämnesområdet 

Mitt bidrag blir att se och jämföra hur musik- och idrottsledare handskas med dessa 

situationer. Jag kommer att undersöka vilken syn ledarna har på sitt eget ledarskap vad 

svårigheterna är och hur de arbetar med att utveckla såväl grupper som individer. Skiljer 

sig ledarskapet om man arbetar med idrott respektive musik eller är står dessa ledare nära 

varandra? Studien undersöker hur dessa ledare använder sig av ledarstilarna och om det är 

någon särskild som används mer än någon annan eller om ledarna blandar stilarna för att 

kunna arbeta i sin vardagsmiljö. 
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5 Material och metod 

I detta avsnitt redogörs för de metoder och det material jag använt vid studien. Avsnittet 

ger en bild av hela arbetsprocessen med detta examensarbete och avslutas även med en 

diskussion kring de etiska dilemman jag ställts inför samt arbetets trovärdighet.  

 

5.1 Val av metod 

För att få en bild av idrotts- och musikledares syn på sitt ledarskap har jag valt att göra 

kvalitativa intervjuer samt observationer. Valet föll på dessa metoder för att få en bild av 

hur ledarna ser på sig själva, hur de upplever sitt ledarskap och hur de i utövar det i 

verksamheten.   

5.2 Kvalitativ intervju 

Att valet föll på kvalitativ intervju var naturligt då jag fick möjlighet att sitta ned och 

samtala om examensarbetets syfte och den intervjuade i lugn och ro kan ge en nyanserad 

bild av ledarskapets olika sidor. Meningen med en kvalitativ intervju är att försöka förstå 

och få en bild av vad den intervjuade säger. Detta kräver också att den som intervjuar kan 

tolka vad som sägs vara observant på tonfall, ansiktsuttryck för att få en korrekt bild av 

vad som menas (Kvale, 1997 s.34-35).  

 

Alla intervjuer har innehållit samma frågor och haft samma upplägg. För att få en bra 

struktur på den kvalitativa intervjun har jag använt mig av Kvales upplägg för 

intervjuundersökningens sju olika stadier.  

 

Tematisering.  En formulering av undersökningens syfte och en beskrivning av ämnet 

görs för att klargöra vilket syfte arbetet har. 
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Planering. Att jag planerar för alla sju stadier och tar hänsyn till det mål jag vill uppnå 

samt beaktar de moraliska konsekvenserna undersökningen innebär.  

Intervju. Genomför intervju med ett reflekterande förhållningssätt till kunskapen du 

söker.  

Utskrift. En förberedelse till att analysera materialet är att överföra den från talspråk till 

skriftspråk. 

Analys. Med hjälp av arbetets syfte avgöra vilken typ av analys som är lämplig att göra av 

intervjuerna.  

Verifiering. Fastställande av intervjuernas generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet hänför sig till resultatets konsistens, och validitet till om en 

intervjuundersökning undersöker vad som var avsett att undersöka.  

Rapportering. En rapport av intervjuundersökningen skrivs som beaktar de etiska 

aspekterna av undersökningen och leder till en läsbar produkt. (Kvale, 1997 s. 85) 

 

För att kunna kategorisera svaren från informanterna så har jag använt mig av en 

semistrukturerad intervjuteknik (http://kvalitativmetod.webs.com/intervjuer.htm 2013-12-

16).  Detta innebär att samma frågor ställs till samtliga informanter men att frågorna har 

öppna svarsmöjligheter. De öppna svarsmöjligheterna ger informanterna möjlighet att 

uttrycka sin åsikt om samma frågor. Exempel på dessa kan vara: Vilka egenskaper ser du 

hos en demokratisk ledare? Samtliga intervjuer inleddes med att informanterna fick 

presentera sig själva och ge en bild av den verksamhet de verkar i. Detta för att skapa ett 

avslappnat intervjuklimat och få ett tydligt avstamp i att deras profession är utgångspunkt 

för intervjun. Alla intervjuer avlutades med en fråga hämtad från Värvet, en 

intervjupodcast med Kristoffer Triumf. Frågan löd ”Finns det något du vill tillägga eller 

något du tycker jag missat att ta upp?” En fråga Triumf ibland har avslutat sina program 

med (www.värvet.se 2013-11-05).  

5.3 Urval  

Fem av sex informanter är eller har varit aktiva ledare inom sitt område på en hög nivå 

och har en mångårig erfarenhet av detta. Den sista informanten har varit professionell 

körsångerska och har under sin karriär mött många olika typer av ledare och är därför 

intressant för undersökningen. Av de sex intervjuade personerna så har tre musikalisk 
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bakgrund och tre idrottslig bakgrund. Jag har inte beaktat informanternas kön eller ålder 

då det perspektivet inte är något jag vill belysa i arbetet. Att det blev sex informanter till 

antalet som berodde på sin att jag efter utförda intervjuer och observationer fått den 

information jag sökt.  

 

Av de tre med musikalisk bakgrund är två kvinnor och en man. Två är idag aktiva 

körledare. En av dessa arbetar inom grundskolan med körsång på högnivå och den andre 

har en egen kör som tävlar i körsång. Den tredje har stor erfarenhet av körsång och har 

observerat många olika typer av körledare samt arbetar även administrativt med att 

utveckla och ge förutsättningar svensk körsång. Dessa informanter jag har kommit i 

kontakt med via olika hemsidor kopplade till deras verksamhet då jag aktivt letat efter just 

deras speciella egenskaper i deras professioner. De tre med idrottsbakgrund är alla män. 

Två är idag aktiva ishockeytränare. Två är anställda av en elitishockeyförening i 

Stockholmsområdet för att arbeta och utveckla ungdomars i övre tonåren 

hockeykunskaper. Den sista är före detta tränare och arbetar bland annat med utveckling 

av svensk juniorishockey. Att valet fallit på just dessa beror på att de har en diger 

erfarenhet av ledarskap inom ishockeyn och kan se utveckling både nu men även över ett 

längre perspektiv.   

 

Intervjuerna genomfördes efter tidsbokning via mail (Se bilaga 1). Detta var ett smidigt 

sätt att boka tid och ge information om intervjuerna då båda parter i lugn och ro kan svara 

sakligt på de frågor som uppstod. En intervju fick flyttas på grund av att informanten 

insjuknat.  



 15 

6 Genomförande 

En förberedande intervju gjordes med en lärare som är van att jobba som ledare. Detta för 

att testa mina frågor hur de formulerades och för att känna om upplägget för min intervju 

kändes bra. Att göra en förberedande intervju var också ett sätt att lugna mig inför rollen 

som intervjuare då min erfarenhet av detta varit mycket liten. Huvudstudiens intervjuer 

genomfördes vid informantens arbetsplats på en i ett avskilt rum där vi fick möjlighet att 

tala i lugn och ro.  

6.1.1 Förberedande intervju 

Den ledare jag intervjuat i ett förberedande syfte har ingen erfarenhet inom varken 

ishockey eller körsång så jag kunde endast testa mina frågor ur ett ledarskapsperspektiv 

utan att gå in på varken körsång eller ishockey. Då jag känner informanten ifråga blir inte 

anspänningen den samma som om det vore en intervju till huvudstudien. Jag börjar med 

att be informanten att berätta om sitt arbete där hen är idag verksam. Sedan gick vi i tur 

och ordning in på ämnena, synen på ledarskap, grupputveckling, individutveckling samt 

ett sammanfattande samtal som knyter ihop intervjun.  Det hela tog cirka 40 minuter 

vilket är den längd jag anser att huvudstudiens intervjuer också ska ta.  

 

Den förberedande intervjun bekräftade att de frågeområden och frågor jag valt fungerade i 

en verklig situation och att svaren pekade åt det håll som jag hade velat. Intervjun gav mig 

också ett självförtroende som intervjuare och jag kändes tryggare än innan i den 

positionen.  

6.1.2 Huvudstudiens genomförande 

Totalt genomfördes sex intervjuer vid fem tillfällen samt två observationer. Alla intervjuer 

och observationer genomfördes under oktober 2013. Den första intervjun genomfördes i 

början av oktober i centrala Stockholm vid den skola där informanten arbetar. Den andra 

intervjun genomfördes i körledarens hem i Bromma, Stockholm. Den tredje intervjun 
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genomfördes på Svenska Ishockeyförbundet i Johanneshov, Stockholm. Den fjärde 

intervjun genomfördes på Svenska körförbundet på Östermalm, Stockholm. Den femte 

och sjätte informanten intervjuades samtidigt i Johanneshovs isstadion. Den första 

observationen genomfördes i samband med intervjuerna på Johanneshovs isstadion. Den 

andra observationen genomfördes vid en körövning på Betelseminariet, Stockholm. 

Intervjuernas spelades in i inspelningsprogrammet Garageband och längden varierade 

mellan 40 till 55 minuter. 

 

6.1.3 Bearbetning och kvalitet  

Transkriberingen av de sex intervjuerna resulterade i 40 sidor textmaterial som 

tillsammans med observationerna ligger till grund för studiens resultat. Transkriberingen 

av de sex intervjuerna gjordes så ordagrant det var möjligt. Enstaka ord och meningar har 

fallit bort på grund av dålig ljudkvalité eller hörbarhet genom otydligt tal. Till 

resultatdelen har meningsbyggnad och talspråk ändrats för att passa formatet av ett 

examensarbete, varken fakta eller sakinnehåll har ändrats. Efter att jag transkriberat 

intervjuerna så har informanterna fått möjlighet att korrekturläsa och ändra svar eller 

formuleringar. Samtliga transkriberingar gjordes samma dag som intervjuerna 

genomfördes för att jag skulle ha samtalet färskt i minnet och snabbt kunna återkoppla till 

informanten om jag haft några funderingar eller kompletterande frågeställningar. I två av 

fallen så hörde jag av mig till informanterna för att ställa kompletterande frågor och be om 

förtydligande i svar. I tre fall har informanterna själva ändrat i dokumenten efter att de 

korrekturläst det eller velat ändra citat eller fakta. 

 

I bearbetningen av intervjuerna så kategoriserades svaren inom vissa rubriker för att få en 

tydlig struktur på resultatdelens redovisning. I ett andra steg så skrev jag ut samtliga 

intervjuer och klippte sedan ut svaren på varje fråga. För att få en överskådlig bild av 

samtliga informanters svar på en och samma fråga så kategoriserade jag dem så att alla 

svar från samtliga sex informanter på en specifik fråga fanns samlade i en och samma 

mapp. Utifrån dessa mappar med svar har jag valt ut fem olika rubriker för resultatdelen 

där informanternas svar presenteras. Rubrikerna som valdes… 
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• Syn på eget ledarskap 

• Goda ledaregenskaper 

• Vanligaste ledarskapsstilarna 

• Svårigheter med att leda en grupp 

• Individ- och grupputveckling 

 

Studiens tillförlitlighet är låg. Att den är låg beror på många faktorer men framförallt på 

grund av det kvalitativa förhållningssätt intervjuerna inneburet. Det förhållningssättet gör 

att jag inte kan garantera att resultatet blivit detsamma vid ett annat tillfälle eller om det 

gjorts av någon annan. Studien undersöker studien vad den är tänkt att undersöka och 

Studiens eftersom att ett antal ledare inom idrott och musik i ett intervjuformat fått 

uttrycka sina tankar kring ledarskap och utveckling av grupper och individer sett till 

studiens syfte och begränsningar. Dessa ledare har samtliga blivit utsatta för samma typ av 

frågor och intervjuerna har varit ungefär lika omfattande. 

6.1.4 Metoddiskussion 

Vid val av metod så var min första tanke var att skicka ut enkäter till idrottslärare och 

musiklärare i Stockholm för att få en stor kvantitet svar som på hur de såg på sin roll som 

ledare och sitt ledarskap vilket skulle kunna ge en inblick om hur lärarna uppfattar sin 

egen situation. Det slog mig ganska tidigt att den typen av svar inte skulle vara intressant 

för mig då jag vill undersöka den enskilda ledarens syn på sin egen roll som ledare, grupp 

och individutvecklare samt de ramar som den har och haft för att utöva sitt ledarskap. 

Dessa frågor skulle vara för komplexa och djuplodade för att göras i enkätform. Därför 

föll valet på att göra kvalitativa intervjuer. Problematiken med att göra kvalitativa 

intervjuer är att man inte i förväg kan veta hur många jag måste göra för att uppfylla de 

frågeställningar och det syfte jag ställt. Därför försökte jag att genomföra mina bokade 

intervjuer tidigt under hösten då arbetets skrivit för att ha möjlighet att komplettera med 

fler om det skulle behövas.  

 

Samtliga informanter jag haft direktkontakt med informerades både vid första mailkontakt 

om intervjun/observationens syfte och att det delar av intervjun kan komma att publiceras 

i detta examensarbete. Övriga informanter informerades om intervjuns syfte och avtalad 
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tid via överordnad chef. Alla tider för intervjuerna bokades via mail i förväg. Fyra av sex 

intervjuer gjordes på tu man hand en intervju var en gruppintervju med två 

ishockeyledare. De informanter som ville få mer information om intervjun innan tillfället 

fick veta att samtalet skulle kretsa kring ledarskap, grupputveckling och talangutveckling. 

Detta är inte en helt enkel process eftersom informanterna själva har en fullt späckad 

vardag där denna intervju kommer som ett ytterligare inslag. Därför fick vi pussla lite med 

våra scheman för att hitta tider som fungerade för oss båda. Att göra intervjuer  

 

Den tekniska utrustning som använts vid intervjutillfällena är en MacBook Pro med 

inspelningsprogrammet Garageband. Inga mikrofoner utöver de inbyggda i datorn har 

använts vilket genererar en relativt dålig ljudkvalité. För att säkerställa en bra ljudkvalité 

och hörbarhet av det inspelade materialet så vore en bättre inspelningsutrustning att 

föredra då det ibland var omöjligt att höra vad som sas på inspelningen vilket försvårade 

transkriberingsarbetet. 

 

Syftet med intervjuerna var att med egna erfarenheter av musik, idrott och ledarskap göra 

föra ett samtal kring deras syn på de olika förutbestämda ämnena. När jag valde frågor för 

intervjuerna såg jag till att de var så pass generella att de kunde passa in både på området 

idrott och musik och inte behövde röra sig i bara ett område. Frågorna försökte jag ställa 

som öppna frågor och inte medvetet leda informanten åt ett visst håll. I vissa fall kunde 

jag med hjälp av följdfrågor och informantens svar möjlighet att fördjupa vissa av 

frågorna på grund av ett eget intresse eller ett intressant resonemang av informanten som 

jag ville veta mer om. Att skriva frågor som passade in på båda områdena var inte helt 

enkelt och jag var tvungen att vara noga med formuleringar så de inte skulle riktas till 

någon speciell verksamhet. Trots detta så blir det i en intervjusituation ändå lätt hänt att 

man applicerar en fråga på den verksamhet man besöker.  

 

Samtliga intervjuer kunde utföras efter bokade tider. En av intervjuerna fick ombokas 

flera gånger på grund av sjukdom. Detta innebar en förskjutning i min tidsplanering och 

ett oförutsett hinder i min planerade progression av arbetet. Intervju ett gjordes på en 

grundskola med körinriktning i Stockholm. Detta skedde på en avtalad tid med en anställd 

som jobbat på skolan i snart 20 år både som lärare men som även arbetat med de 

administrativa sysslorna. Vi fick sitta i ett lugnt rum utan att störas av andra eller stressas 
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behövde aldrig avbrytas. Intervju två gjordes i informantens hem i västra Stockholm hos 

en körledare en söndagsmorgon i oktober. Vi kunde i lugn och ro sitta i körledarens kök, 

dricka kaffe och i ungefär en timme tala om de olika områdena jag ville ta upp. 

Informantens fru fanns även i rummet men gjorde endast några få inflikningar i samtalet. 

Intervju tre gjordes på Sveriges körförbund på Östermalm i Stockholm. Även här kunde vi 

sitta ostört i ungefär en timme och samtala. Detta var den enda intervjun där informanten 

själv inte var eller hade varit körledare själv utan från förbundshåll och med sina egna 

erfarenheter som kördeltagare fick ge sin syn på frågeställningarna. Intervju fyra gjordes 

på Sveriges Ishockeyförbund vid Johanneshov i Stockholm i ett tomt konferensrum. Även 

här kunde vi sitta ostört i ungefär en timme och samtala om de frågeställningar jag haft. 

Denna informant var även den som gjorde det möjligt för mig att få träffa informant fem 

och sex då. Informant fem och sex träffade jag i samband med observation två på 

Johanneshovs isstadion. Efter min observation gjordes en gruppintervju med dessa två 

ledare i deras tränarrum. Dessa två hade via en överordnad fått veta att de skulle träffa mig 

efter träningen och jag själv hade inte haft möjlighet att informera dem om intervjuns 

syfte. Detta och det faktum att intervjun ibland stördes av folk som kom in i rummet 

gjordes samtalet emellanåt lite osammanhängande och svårt att transkribera. Det är svårt i 

förväg att få några garantier om att inte bli störd vid intervjutillfället men möjligheten 

skulle jag, vid framtida intervjuer se till att, undersöka för att minska risken för dåligt ljud 

och störningsmoment i samtalet.  

 

Observation ett skedde efter avtalad tid på Johanneshovs isstadion en måndag förmiddag i 

oktober. Träningen som observationen avsåg varade i drygt 60 minuter och efterföljdes av 

en intervju med två av tränarna. Det var nära att jag missade denna observationerna då jag 

inte kunde hitta ingången till Johanneshovs isstadion. Detta kunde dock lösas efter några 

telefonsamtal och eftersom träningen inte hade startat då jag tio minuter sen kom fram så 

innebar detta inget bortfall i min studie. Detta var ett problem jag inte kunde förutse och 

en lärdom om att i förväg försäkra mig om att jag hittar till den lokal där verksamheten 

eller mötet ska ske. Observation två skedde på Betelseminariet i Stockholm en 

söndagseftermiddag i oktober. Tiden avtalades vid en tidigare intervju med informanten så 

jag bjöds in att auskultera denna körövning. Observationen varade i drygt 60 minuter och 

körövningen fortsatte efter att jag avlägsnat mig.  
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6.1.5 Forskningsetik 

Alla informanter har både vid mailkontakt och vid intervju- och observationstillfället 

informerats om studiens syfte. Samtliga informanter har även erbjudits att få vara 

anonyma. Samtliga namn har fingerats på i det slutgiltiga arbetet. Etiska dilemman har 

uppstått då flera av de intervjuade haft unika jobb då deras svar lätt går att koppla till den 

position de arbetar på. Detta har inneburit att jag fått hämta fakta från andra källor för att 

inte röja de intervjuades identitet. Allt material behandlas konfidentiellt. 
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7 Resultat 

I denna del av studien presenteras resultatet av de intervjuade personernas svar. Resultatet 

presenteras under olika huvudkategorier av frågor som jag ställt till samtliga informanter. 

Resultatdelen avslutas med en presentation av de två observationer studien även omfattar. 

 

7.1 Presentation av de intervjuade 

Studien kom att omfatta sex intervjuer varav tre med musikalisk bakgrund och tre med 

idrottslig bakgrund. Informant ett till tre har valt att vara anonyma. Övriga informanter har 

jobb av den karaktär att det framgår av svaren var vilka de är och hade själva heller inget 

behov av anonymitet, därför skrivs deras namn ut.  

 

Den första intervjun var med en medelålders kvinna som arbetat som musik och körlärare 

i över 15 år och idag är arbetar på en skola i Stockholm som projektledare. Hon var 

tidigare utbildad på Kungl. Musikhögskolan och hennes erfarenheter som musiklärare och 

körledare var de främsta faktorerna att hon passade in i studien. Informant 2 var en man i 

sextioårsåldern med över 30 års erfarenhet som musiklärare, körledare och är utbildad 

musikdirektör vid Kungl. Musikhögskolan och arbetar även med musik i ett av Sveriges 

konserthus. Informant 3 var en medelålderskvinna som varit professionell körsångerska 

och har stor erfarenhet av olika typer av körsång och gått flera utbildningar vid Kungl. 

Musikhögskolan. Informant tre arbetar även med att utveckla körsången i Sverige för 

riksförbundet svensk körsång. Informant 4 har i över 20 år varit aktiv ishockeytränare och 

har jobbat mycket med utveckling av svensk juniorishockey Informant 5 är tränare på ett 

ishockeygymnasium i Stockholm samt har och har även ansvar för ett  J-20 lag. Informant 

5 har även en bakgrund som ishockeyspelare.  Informant är tränare på ett 

ishockeygymnasium i Stockholm samt har ansvar för ett J-18 lag. Informant 6 har sedan 

mitten av 90-talet arbetat med utveckling av ungdomar inom ishockey.  
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7.2 Resultat av intervjustudien 

Resultatet av de intervjuade presenteras nedan under rubriker som passar in på de 

områden intervjuerna berört. Samtliga informanter frågades kring de olika områdena och 

resultatet presenteras med korta kommentarer. De anonyma informanterna benämns med 

siffrorna 1-3 och har musikalisk bakgrund. Övriga informanter citeras med eget namn.  

7.2.1 Syn på eget ledarskap 

Då ledarna beskriver sitt eget ledarskap är det ofta erfarenhet och personliga egenskaper 

som utgör grunden för ledarskapet.  

 
... Jag har en bred erfarenhet inom ishockeyn både som spelare och ledare … det viktigaste är 

inte att det är vi som syns utan att vi tycker om att leda och jobba med idrotten…man måste ha 

lidelse och kärlek för att kunna bli bra...plus att man måste ju gilla människor… (Informant 5) 

 

… Att man har respekt för de människor som man är satt att leda. Att inspirera och att motivera 

är för mig viktigt. Därför är gruppens deltagande i beslutsfattande viktigt … Jag skulle vilja säga 

att empati är en viktig del i mitt ledarskap. (Informant 2) 

 

Flera informanter nämner också fokus på gruppen/individen och samarbete som en viktig 

del. Detta är något som ishockeyledarna tar fasta på och utvecklar inom frågan om synen 

på deras eget ledarskap.  
 

… I vårt fall tror jag nog det är att vi har jobbat ihop (Informant 5 och Informant 6) förut och att 

vi kan ge varandra tips och råd och hjälpa varandra i vår utbildning av de här 

killarna...(Informant 6) 

 

…Jag tror att man måste behandla alla som en individ för att alla är olika…Vi resonerar oss 

fram till vad du ska göra…Man måste alltid ha en dialog med den man coachar…Övertyga inte 

övertala. Alternativt så får du övertyga mig om vad som är rätt och vad som är fel för mig…Jag 

kallar det för att man byter bilder med varandra. (Informant 4) 

 

Tror jag har en ganska modern ledarstil. Lyssnande och jobbar mycket med grupperna samt har 

kontinuerliga samtal med varje individ var sjätte vecka. (Informant 5) 
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Att sätta tydliga gränser och att ansvaret för gruppen ligger hos ledaren är något informant 

1 lyfter i sitt svar. En god atmosfär med tydliga gränser är något hon uppskattar. 

 
…Försöka ha en bra atmosfär i rummet som skapas genom att vara tydlig med vad det är man 

vill… Jag tror man måste vara tydlig och sätta rätt mycket gränser…Jag är den som måste visa 

var gränserna går och hur vi beter oss mot varandra. (Informant 1) 

 

Ingen tar av informanterna tar upp några vetenskapliga aspekter och endast en tar upp sin 

utbildning som en viktig del i det egna ledarskapet.  

 
Jag är välutbildade och har gått alla steg som handlar mycket om ledarskap, olika typer av 

ledarskap och vad som är ett bra ledarskap. Där har jag fått utbildning via Svenska 

Ishockeyförbundet. (Informant 5) 

 

Sammantaget kan man säga att oavsett om man har en idrottslig eller musikalisk bakgrund så 

utgår tankarna kring sitt eget ledarskap från de erfarenheter man har av att leda. Alla av 

informanterna refererar till den verksamhet de verkar i och de förutsättningar och ramar som 

finns för den och hur de med sina erfarenheter av den anpassar sitt ledarskap. Det verkar som 

att det praktiska utövandet av ledarskap är det som har präglat dem. Utbildningar och kurser 

ses mer som ett stöd som kan användas för att friska upp minnet eller repetera något.  

7.2.2 Goda egenskaper 

Vid frågan om vilka egenskaper en ledare har så hade informanterna svårt att ge tydliga 

svar utan blev mer målande i sina beskrivningar kring goda ledaregenskaper.  

 

Ishockeyledaren hans Informant 5 nämner omsorgen av människan, att ha ett öppet sinne 

och att lärandet fortsätter hela karriären. 

 
…Man måste ju gilla att jobba med människor…Jag försöker att ha glimten i ökat och jobba 

på… Trots att man hållit på i 100 år så dyker det alltid upp saker man inte tänkt på… Man måste 

vara lyhörd annars så kör man ju rätt in i väggen om man bara går efter eget val… (Informant 5)  

 

Informant två och Informant 4 belyser båda vikten av att en ledare har en tanke bakom sitt 

ledarskap och ett mål som den jobbar emot.  
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... Jag tycker att det är viktigt att man har en idé. Den behöver inte vara precis men man ska ha 

en röd tråd i sitt ledarskap…Om en lärare, chef eller tränare har olika uppfattningar varje dag så 

blir jag bara förvirrad. (Informant 4) 

 

…Förmågan att sätta mål och formulera detta för gruppen och få med sig alla personer på resan 

mot målet och leverera ett resultat…Förmågan att få gruppen att gå i samma riktning…Kunna 

optimera gruppens sammanlagda resurser och begåvning. (Informant 2) 

 

Informant 4 menar att man inte behöver vara världens största expert i ishockey för att leda ett 

lag om man inte tränar på elitnivå då krävs även stora kunskaper om sporten.  
 

…Om man inte hamnar med de här tio bästa i årskullen födda -94 för dom genomskådar dig 

direkt om du inte har den spetskompetensen också.” (Informant 4) 

 

Att vara på samma nivå som resten av gruppen är något som två av informanterna med 

erfarenhet av körledare tar upp. Informanterna gav intryck av att gruppen känner tillit till 

ledaren om den inte sätter sig över de andra och att det då skapar ett klimat som man kan 

utvecklas i.  

 

 
Att man är nån sorts öppen människa och tror på att andra människor kan åstadkomma saker och 

ting…Men man får inte sticka under stolen med att man är ledaren…Man ska va lyhörd men 

måste kunna sätta gränser. (Informant 1) 

 

”Jag tror att en sån som Bosse Johansson som startade Adolf Fredriks flickkör är en sådan som 

visar att jag litar på dig. Ha sa: Ni kanske inte kan det nu men det kommer ni att fixa och jag är 

på samma nivå som er. (Informant 2) 

 

Oavsett om man har sin bakgrund i idrotten eller musiken så verkar det vara svårt att lyfta 

fram konkreta egenskaper hos en god ledare. Här trodde jag att informanterna skulle ta upp 

vanliga egenskaper som inspirerande, engagerad, lyhörd och så vidare. Istället så gav 

informanterna mer exempel på hur en ledare ska använda sina egenskaper för att få en grupp 

att vara effektiv. Fler lyfter fram vikten av att vara tydlig, sätta ramar och jobba mot ett 

konkret och tydligt mål. 
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7.2.3 Vanligaste ledarstilarna 

Schablonbilden av en ishockeytränare är ofta en skrikande man som är alldeles röd i ansiktet 

och som pekar med hela handen och berättar vad spelarna ska göra. Detta visar sig inte 

stämma överens med verkligheten som informanterna uppvisar vid intervjuer och 

observationer.  

 
Det är en kombination av de tre ledarstilarna (autoritär, demokratisk, delegerande). Vi försöker ju vara 

den här ledaren som delegerar och försöker att få dem att tänka själva en hel del.  För hur det än är så är 

det dem själva som ska ta besluten där ute på banan. (Informant 5) 

 

Informant 4 menar att det tidigare var ett mer auktoritärt och endimensionellt ledarskap. 

Vidare menar Informant 4 att det idag finns ett mer djup i ledarskapet och fler parametrar och 

att ett coachande ledarskap kräver att man är demokratisk men att matchsituationer kan kräva 

ett mer auktoritärt ledarskap. 

 
Har man ont om tid kan man inte vara demokratisk. Är det 30 sekunder kvar av matchen och du tar time out 

måste du vara superauktoritär. Är du inte det så blir det ju en jävla diskussion och då blir det ingenting till 

sist. (Informant 4) 

 

Körledarna har en ganska tydlig samsyn i sitt sätt att se på de olika ledarrollerna i sin yrkeskår 

även om det är individuellt för varje ledare och det finns ledare av alla typer. Den auktoritäre 

ledaren verkar här ha en tydligare plats än på idrottsarenan.  

 
Jag tycker nog att det är en blandning av dessa tre. Jag tror man måste ha någon slags combo av dessa tre. 

Samtidigt får man inte vara för velig, man måste vara förhållandevis tydlig… Det finns ju dom som leder 

med någon slags ”peka med hela handen och elever och föräldrar tycks gilla det. (Informant 1) 

 

Bland elitkörer är nog auktoritära ledare vanligast. Det är ofta en oerhört begåvad musiker…snudd på en 

musikalisk övermänniska… En sådan ledare drar till sig väldigt duktiga sångare… (Informant 2) 

 

Men så finns det ju 95% av alla körledare i Sverige som driver körer av andra skäl. Där är det en helt annan 

typ av ledarskap som både är mer demokratiskt, mer delegerande och där den musikaliska kvalitén inte är 

lika stor. (Informant 2) 

 

Det kan tyckas lite överraskande att många av informanterna med musikbakgrund har så 

många erfarenheter av ett auktoritärt ledarskap. Det ledarskap som enligt tidigare forskning 
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bidrar till exempelvis självhävdelse och intolerans mot andra. Bland idrottsledarna verkar 

bilden av den auktoritäre ledaren vara i stort sett bortsuddad. Informant 4 talar om ett 

coachande ledarskap och Informant 5trycker på att låta individerna själva tänka och förstå hur 

de ska agera i olika situationer.  

7.2.4 Svårigheter med att leda  

Att vara ledare för en kör eller ett ishockeylag innebär ett ansvar för en grupp ofta består av 

cirka 15-40 personer. Att ensam ha ansvar för en stor grupp är något som kan innebära 

problem då det är svårt att ha en relation till varje deltagare och att deltagarna själva kanske 

inte alltid trivs med varandra. 

 
Jag tror det svåraste är den sociala verksamheten. Det är ju en gruppdynamik som ska fungera… 

Det kan uppstå konflikter och då är man som körledare chef för kören. Men är både konstnärlig 

ledare men också exekutiv chef. (Informant 3) 

 

För det första numerären… Det är inte alltid så lätt att på kort tid lära känna 20 olika individer. 

Därför är det viktigt att arbeta långsiktigt om det går… Om man är flera ledare så kan man dela 

upp gruppen för då kan man komma varje individ lite närmare. (Informant 4) 

 

Ingen av informanterna tar upp själva kännedomen om musiken eller idrotten som en 

svårighet. Man skulle kunna tro att instudering av repertoar eller olika spelsystem skulle vara 

något där tyngdpunkten för svårigheterna i ledarskapet ligger. Informant 5nämner det som 

kortast annars är det uteslutande de sociala aspekterna av ledarskapet som nämns. 

 
Ibland är det svårt för dem (spelarna) att förstå det här lagtänket samtidigt som man måste jobba 

ännu hårdare individuellt för att utvecklas. (Informant 5) 

 

Det är ju väldigt mycket sunt förnuft. Har man dessutom gått några av våra tränarkurser så har 

man också fått verktyg och instrument för hur man jobbar. Det är väldigt viktigt att vara lyhörd 

för at lära sig som ledare och som vuxen inte leva på gamla meriter och kunskaper. (Informant 

4) 

 

Informant 4 tar också upp det faktum att han blivit mer trygg i sin roll som ledare med tiden 

och känner idag att han sprider mer glädje omkring sig än under sina tidigare år som ledare.  
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Sammanfattningsvis så har musik- och idrottsledarna en ganska gemensam bild av 

svårigheterna med att vara ledare. Det svåraste med att vara ledare är inte den ämnesspecifika 

kompetensen utan snarare en mer det generella ledarskapet av en grupp och att handskas med 

den dynamik som gruppen tillsammans med ledaren skapar.  

7.2.5 Individ- och grupputveckling 

Både körsång och ishockey är aktiviteter med fokus på gruppens prestation. Därför är det 

intressant att se hur ledarna tänker kring utveckling av den enskilde individen. 

Ishockeyledarna på gymnasiet ger en tydlig bild av hur de jobbar med individerna på dagen 

(skolpassen) och med gruppen på kvällarna. Även lagträningen kan vara individanpassat 

vilket informanterna förklarar.  

 
På kvällarna är det mer lagträning och på dagarna mer individanpassat. Det är en utvecklingsfas 

på morgonen och mer en lagutvecklingsfas på kvällen. (Informant 6) 

 

Man kan dela in en hockeybana i till exempel sex delar och jobba med olika delar, 

baklängesåkning, skotträning, översteg med mera… Så jobbar man i 30 minuter och resterande 

tid ägnas åt olika typer av spelmoment. (Informant 4) 

 

Körledarna har svårare att sätta fingret på hur de arbetar med individutveckling inom 

körsången. Flera informanter nämner ett ansvar hos körledaren att få medlemmarna att känna 

sig utvalda och sedda  

 
Utveckling är också att körledaren ser en och tycker att man är duktig och säger att man kanske 

borde går och ta sånglektioner … Eller att man blir inbjuden till en mindre ensemble. (Informant 

3) 

 

I första hand måste man ha en körledare som förstår vilka musikaliska instruktioner som 

verkligen ger bättre resultat… Att varje gång som någon ger en instruktion märker man att det 

blir tydligt bättre. (Informant 2) 

 

Repertoaren är väldigt viktig att man känner lusten… Sen är gemenskapen viktig… Man kanske 

får komma fram och sjunga solo som körledaren har plockat ut. (Informant 3) 

 

Körrepetitionerna får draget av sånglektion om körledaren kan och är intresserad av tonbildning. 

(Informant 2) 
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Att handskas med särskilt duktiga elever kräver att det finns uppgifter som motiverar dem. 

Här skiljer sig idrottens och musikens arbetssätt en aning. Inom ishockeyn är det spelarens 

nivå som styr vilket lag den spelar i och på ishockeygymnasiet så tränar alla årskurser 

tillsammans. Informant 1, som arbetar på en grundskola för körsång, berättar att de är mer 

restriktiva gällande att flytta elever mellan årskurser även om det tillviss del har med 

schematekniken att göra. 

 
På gymnasiet så sker det naturligt för om man är tillräckligt bra så kan man åka rakt upp i A-

laget då man är 16 år. Generellt så använder vi åldersklasser tills man är upp till 15-16 sedan är 

det kunnandet och talangen som avgör vilket lag man spelar i. (Informant 4)  

 

Har det fungerat schematekniskt så kan någon på högstadiet har fått sitta med hos en årskurs nio 

någon gång för att bli motiverad… Det har lite med elever att göra, om den är så pass stark att 

den vågar försätta sig i en sådan situation. (Informant 1) 

 

Eftersom att ishockeyspelarna blandas i åldrar och lätt kan flyttas mellan olika grupper och 

lag så har de ständigt bättre spelare och förebilder att se upp till. Detta med förebilder att se 

upp till är något som Informant 3 pekar på som en viktig del i hennes utveckling som 

körsångerska.  

 
Det som är viktigt för sin egen utveckling är de andra sångarna som man ser upp till. Wow vad 

dem kan, så där vill jag också göra… Att kolla på andra körers uppträdande är också 

utvecklande. (Informant 3) 

 

 

Det som främst skiljer ishockeyledarnas möjligheter från körledarnas möjligheter till 

utveckling av individer är mängden tid de ses. En ishockeytränare träffar sin grupp minst sex 

pass varje vecka och till det tillkommer matcher och resor till och från matcher. På 

ishockeygymnasiet så har varje spelare en individuell utvecklingsplan som de utvärderar vid 

en träff med ledaren var sjätte vecka. Den individuella utvecklingsplanen innefattar 

utvecklingsområden som bland annat konditionstest, spelförståelse, teknik, attityd, bänkpress. 

Samtliga spelare som går på ishockeygymnaiset spelar även ishockey på fritiden. Om de 

slutar spelar föreningshockey mister de sin plats på ishockeygymnasiet. Körledarna verkar ha 

svårare att arbeta med individutveckling under körpassen främst för att de är ensamma ledare 
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men också för att de endast träffar kören max några gånger per vecka. Ideella körer träffas 

oftast max en gång per vecka.  

7.3 Resultat av observationer 

Här presenteras de observationer som gjordes som ett komplement till intervjuerna. Detta ger 

mig en bredare bild av hur ledarna praktiserar ledarskapet och de olika typer av utveckling 

som de blivit intervjuade angående. 

7.3.1 Observation ishockey 

Det är en vacker höstförmiddag med endast några få plusgrader ute och vinterjackan är på för 

första gången denna säsong. Jag släpps in i Johanneshovs isstadion av en vakt som öppnar två 

låsta järngrindar och jag kommer in i katakomberna bakom ishallen jättelika läktare. Det 

doftar svett och ismaskin klockan är 9.33 och jag är tre minuter sen till den träning som skulle 

börja 9.30. Lättad sätter jag mig på en stol nere vid rinken och spelarna kommer en och en ut 

på isen. De åker omkring på isen, passar puckar mellan varandra och skrattar.  

 

9.44 blåser tränarna i pipan och samtliga spelare samlas vid båset för en genomgång. Då 

kommer en eftersläntrare som dessutom lyckas välta några klubbor på sin väg ut på isen. En 

av de tre tränarna på plats uppmärksammar honom om hans sena ankomst och att det är upp 

till spelarna att ta vara på den tid de har tillsammans på isen. Efter en kortare genomgång 

ställer spelarna  upp för träningens första övning. Spelarna agerar ensam med puck och gör 

vändningar i mittzonen till tränaren blåser i pipan då vänder de in i offensiv zon och tar avslut 

mot målvakten. Samtliga spelare är engagerade och tränarna avbryter endast övningen en kort 

stund för några tillrättavisningar innan den fortsätter. 

 

Träningen pågår i ett raskt tempo och spelarna agerar med noggrannhet vilket syns i 

precisionen på passen, farten i skridskoåkningen och lyckan/besvikelsen vid bra respektive 

sämre prestationer. Dagen andra övning verkar vara inövad sedan tidigare och syftar till att 

förbättra backarnas spel på offensiv blålinje. De passar pucken mellan sig innan de går på 

avslut och returtagning. Även under denna övning låter tränarna övningarna pågå och avbryter 

aldrig spelarna med kommentarer eller feedback. Detta tas i samband med avbrott då tränaren 
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blåst i pipan och övningen är avbruten. Då ser man alla tre tränare tillrättavisa och 

kommentera de olika sekvenser och moment som de tränat på.  

 

Tränarna blåser av och spelarna samlas ännu en gång vid båset för nya instruktioner. Tränarna 

höjer aldrig rösten under genomgångar eller övningar och spelarna ställer frågor vid 

genomgången. Sedan bollar de idéer sinsemellan både med tränarna, men också med sina 

medspelare, under avbrotten i övningarna. Det blir mer och mer tydligt att det bara är backar 

som tränar då även den tredje övningen utgår från en backposition på offensiv blå linje. 

Truppens forwards tränade en timma tidigare och har nu sitt fys-pass på andra sidan rinken. 

De hoppar, springer och promenerar upp och ner för ishallens branta läktare.  

 

Dagens ispass avslutas med ett en-mot-en spel på en lite isyta där målen står endast ett fåtal 

meter från varandra. En tränare sköter tidtagning och en annan bistår spelarna med puckar då 

de kämpar mot varandra under ca 30 sekunder innan nästa spelarpar avlöser. När övningen är 

slut blåser tränarna av och spelarna med galler plockar ihop puckarna medan de andra varvar 

ner, talar några ord med tränarna eller lattjar med puckarna som fortfarande ligger lösa.  

 

Jag kan tydligt se rollfördelningen mellan tränarna. En tränare är huvudansvarig för passet 

och ger instruktioner till övningarna och den andre hjälper med personlig feedback till 

spelarna i avbrotten. Att tränarna bara ger feedback i avbrotten är tydligt, endast korta tillrop 

sker under övningarna då i form av kortfattad feedback ”bra”, ”jobba hårdare där”, ”sluta inte 

att åka skridskor” och så vidare. 

7.3.2 Observation körsång 

Klockan är fem i fyra det är mörkt ute och det regnar. Det är en söndag i slutet av oktober, 

kolsvart ute, och verkligen höst. Körmedlemmarna kommer en efter en och hälsar på mig 

utanför lokalen där jag med körledaren avtalat att få möta dem och lyssna på en övning. 

Klockan fyra kommer körledaren i sin bil och vi får möjlighet att komma in i värmen. Det är 

god stämning mellan körmedlemmarna som verkar vara glada att se varandra. Det var tre 

veckor sen de senast övade och nu ska de ha en längre repetition. Tolv minuter efter avtalad 

tid så börjar körledaren med en uppsjungning.  Uppsjungningen består av enkla melodier som 

förebildas av körledaren och som sedan kören härmar. Ibland så gör körledaren ett avbrott i en 
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övning för att komma med ett tips till exempel att tänka på att inte pressa rösten, den ska hålla 

länge. Kören sitter ned under uppsjungningen och följer de instruktioner de får.  

 

Innan repetitionen av det första stycket kan börja så uppstår en förvirring kring noterna då 

några körmedlemmar inte har ordning på sina noter och efter en stunds passande med noter så 

kan de börja repetera stycket. Körledaren gör en kort paus och förklarar en detalj kring ett 

legato som han vill förtydliga och några körmedlemmar tar upp ett par andra detaljer innan 

repeterandet fortgår. Denna sång repeteras sedan i cirka tio minuter innan de går vidare.  

Under stycke två ger körledaren instruktioner om att texta tydligare samtidigt som kören 

sjunger och de följer instruktionerna samtidigt som stycket fortgår. Ett problem uppstår i 

tenorstämman och de kommer inte in på rätt sätt. Körledaren förebildar hur de ska göra och de 

får öva på denna passage. Det är tydligt att det är körledaren som har ansvaret för det 

musikaliska och att det är han som leder det hela. Kören blir mer som ett instrument som han 

spelar på. Innan det tredje stycket ger körledaren instruktioner om att få klang genom att ta 

avstamp från konsonanterna. Han förebildar med rösten och frågar om alla har förstått vad 

han precis visat det har de och repetitionen av låten börjar. Efter en stund bryter körledaren 

och visar mycket inlevelse fullt med kropp och röst hur han menar att de ska göra. Han 

berättar även en kort anekdot som knyter an till just den insatsen och resultatet låter inte vänta 

på sig då kören börjar sjunga igen. Då de sjungit stycket så uppstår en kort diskussion bland 

kvinnorna i kören om stycket medan herrarna på bakre raden pratar om något helt annat. Det 

är bra koncentration i övningen och alla verkar vara målmedvetna och ambitiösa i sitt sätt att 

delta i övningen. Då jag lämnar dem efter drygt 60 minuter så fortsätter de att öva.  

 

Det är tydligt vilken viktig roll körledaren har i detta sammanhang. Han tar fullt ansvar för 

hela övningens musikaliska innehåll. Jag märker att de diskuterar kring en konsert och att han 

delegerat ut ansvar kring reklam och grafisk design till andra körmedlemmar. Körledaren 

spelar en mycket viktig roll kring det musikaliska men verkar låta medlemmarna sköta andra 

uppgifter som rör kören och dess aktiviteter.  
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7.3.3 Analys observationer 

Vid ishockeyträningen slås jag av den lugna och nästan familjära stämning som råder. När 

någon spelare kommer sent får den en skarp tillsägelse för det men sedan så fortsätter en 

pedagogisk genomgång av de övningar som tränaren var i färd med att instruera. Under 

övningarna kan man tydligt se hur huvudtränaren agerar både delegerande gentemot sina 

tränarkollegor som får uppgifter att sköta för att träningen ska flyta på. Då tränaren har åsikter 

om en spelares prestation eller inställning kallar han spelaren till sig och de samtalar lugnt om 

detta innan spelaren återgår till träningen. Under körövningen är det körledaren som styr och 

ställer. Han påkallar körens uppmärksamhet för uppsjungning och leder denna på ett tydligt 

sätt och kören följer ledaren mycket följsamt. Detta ledarskap fortsätter under övningen då 

ledaren instruerar och förebildar inför kören om hur han vill att styckena ska framföras. Ibland 

kommer något inlägg från körmedlemmarna men i det stora hela så uppfattar man det som att 

det är körledaren som har full kontroll över det musikaliska.  
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8 Resultatsammanfattning 

Körledare och ishockeyledare jobbar med vitt skilda uppgifter men har inom många 

områden en gemensam grundsyn på ledarskap. Båda grupperna anser att ramar, mål och 

ett konsekvent agerande är viktiga delar för att bedriva ett gott ledarskap. Erfarenheter, 

personliga egenskaper och ett gott ledarskap värderas av ledarna själva ofta som 

viktigare är kompetens inom det specifika området. Ledarna i undersökningen uppskattar 

möjligheten att kunna gå tillbaka till böcker och uppslag från sina respektive utbildningar 

för att finna inspiration men att arbetslivserfarenheterna är grunden i deras ledarskap. 

 

Vikten av att vara tydlig är stor. Det är den egenskap som gemensamt lyfts fram av de 

olika ledarna som den absolut viktigaste. Detta tillsammans med att jobba mot ett mål 

och sätta upp ramar är något som ledarna värnar om och anser vara viktigt. Här skiljer 

sig de olika områdenas stilar åt en aning. Många av musikledarna kan idag se fördelar 

med ett auktoritärt ledarskap i den bemärkelse att det blir tydligt för körerna hur och vad 

de ska sjunga. På idrottssidan talar de mer om ett coachande-ledarskap, och att delegera 

ansvar till spelarna som faktiskt ska utföra uppgifterna ute på isen.  

 

Kör- och ishockeyledare har olika typer av utbildning. Körledaren kommer oftast från en 

akademisk bakgrund med utbildning på någon av musikhögskolorna. Ishockeyledaren 

behöver inte ha någon akademisk utbildning alls utan kan få hela sin utbildning från Sif. 

Något som är gemensamt trots att ledarnas utbildnings skiljer sig åt är synen på 

svårigheterna med att leda. Båda ishockeyledarna och körledarna talar om svårigheterna 

med att leda, utveckla en grupp och i det vara en god ledare. Det är sällan de lyfter 

kompetensen inom det yrkesverksamma området som en svårighet.  

 

Kör och ishockeyrörelsen skiljer sig stort åt organisatoriskt. Svenska ishockeyförbundet 

är ett stort specialidrottsförbund som både utbildar och ansvarar för utvecklingen av 

svensk ishockey som för tillfället är världsledande med vinster i de senaste senior- och 

juniorvärldsmästerskapen. Det svenska körförbundet har inte alls samma särställning och 
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möjlighet att utveckla svensk körsång som Sif har inom sitt område. Dels för att de inte 

har något ansvar för varken utveckling eller utbildning men också för att det är frivilligt 

att vara ansluten till förbundet vilket innebär att den större delen av svenska körsångare 

inte finns som medlemmar. Något som också skiljer de olika områdena åt är tiden de 

träffas. Eftersom ishockeyledarna träffar sin spelare så ofta så får de också mer tid att 

ägna åt detaljer och utveckling av individerna. Körledaren träffar sin kör oftast bara en 

gång i veckan och har därför begränsade möjligheter till utveckling av både grupp och 

individ då all tid måste läggas på repetitionsarbete.  
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9 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka musik- och idrottsledares syn på ledarskap. Studien hade 

sin utgångpunkt i några frågeställningar. Vilken syn har ledaren på ledarskap? Vilka 

egenskaper och förmågor har en bra ledare? Vad är svårigheterna med respektive ledarskap 

(musik och idrott)? Vilken plats får individ- och grupputveckling i aktiviteten? Diskussionen 

kretar kring dessa frågeställningar och kopplas till den tidigare forskningen. 

 

9.1 Ledarens syn på sin roll 

Informanternas svar utgår inte från någon av de i tidigare forsknings olika typer av ledarstilar. 

Istället så utgår de från sig själva då de talar om sitt ledarskap. Fler av informanterna talar om 

de erfarenheter de fått under åren de jobbat som viktiga faktorer som påverkat deras 

ledarskap. Det berättas om hur de med åren funnit en större distans och glädje i arbetet. Jag 

trodde att flera skulle trycka på sina utbildningar som ett fundament i sitt ledarskap och att det 

var något de kunde luta sig mot. Det är inget som framgår tydligt utan informanterna menar 

istället att de ibland går tillbaka till böcker och pärmar för att friska upp minnet om de känner 

behov av detta. Egenskaper som att kunna samarbeta och att sätta ramar och gränser är viktigt 

för att kunna bedriva ett ledarskap. Ingen informant vill placera sig i ett fack som 

demokratisk, auktoritär eller delegerande ledare. Jag tror att det gamla ledarskapet då man 

alltid kunde vara auktoritär eller delegerande inte fungerar. Idag krävs det mer av ledarna. De 

beskriver sig själva som lyssnande och om att ha en bra atmosfär samtidigt som de ska sätta 

gränser och mål för grupperna. Jag tycker ett modernt ledarskap ska kunna vara flexibelt och 

anpassningsbart till den grupp som ledaren är satt att leda utifrån de förutsättningar som finns.  
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9.2 Ledarens goda förmågor 

Alla ledare lyfter fram vikten av att vara tydlig och att grupper ofta mår bra av att ha ramar. 

Detta bekräftas av den tidigare forskningen som menar att människan känner sig trygg då den 

blir placerad i ett fack och vet vilken roll i gruppen den förväntas ha (Svedberg s.158 2003). 

Detta är något som blir väldigt tydligt på idrottssidan där spelare med mer offensiva roller 

automatiskt förväntas vara producerande och göra mål medan målvaktens primära uppgift är 

hindra motståndarna från att göra mål. Jag tror att dessa roller är svårare att hitta i en kör där 

de olika stämmornas uppgifter inte är lika konkreta utan kompletterar varandra utan att ha en 

lika utpräglad roll. Fler av informanterna lyfter fram egenskaper som att ha en röd tråd i 

verksamheten och att vara konsekvent i sitt handlande för att det ska ge deltagarna en 

trygghet. Flera av informanterna med musikbakgrund tog upp delar som att det är viktigt att 

ledaren visar deltagarna att den litar på dem. Något som skiljer musiken och idrotten åt verkar 

vara den genrespecifika kompetensen där informanter med musikbakgrund belyser 

egenskaper som kräver kunskap om kompositörer, texter, språk medan det på idrottssidan 

verkar vara mer relevant med ett mer generellt tydligt ledarskap och sunt förnuft. Jag tycker 

att Informant 5 sätter fingret på den mest grundläggande egenskapen då han säger att man 

måste gilla att jobba med människor. Även om det inte är något som framkommer av de olika 

ledarskapsteorierna så tror jag det måste vara en grund som varje ledare måste stå på för att 

kunna praktisera ett gott ledarskap. Risken om man inte gillar människor är att man blir en 

auktoritär ledare i alla situationer vilket kan medföra negativa processer i gruppen (Maltén, 

1992 s.187).   

9.3 Ledarens svårigheter 

Här är informanterna överens om att det är de sociala aspekterna som är svårigheten med 

ledarskapet. Informant 4 uttrycker svårigheten att utveckla både individer och grupper då barn 

byter lag var och vartannat år. Han menar att det är svårt att lära känna deltagarna. Jag tänker 

att det också har med grupprocesserna och rollfaserna att göra (Lindekrantz, 2009 s.14-15). 

Om deltagare ständigt kommer och går i grupper så får rollsökandet ständigt börja om och 

fokus tas från aktiviteten till att hitta en stabilitet i gruppen. Körledarna nämner också den 

sociala aspekten men har inte samma problem med att det byts ut folk i gruppen. Istället är det 

de sociala bitarna som kan vara svåra att handskas med. Jag har märkt att körledarna tar ett 
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stort musikaliskt ansvar vid repetitioner och kan agera ganska auktoritärt. Det kan fungera bra 

vid själva repetitionstillfället men fungerar nog inte riktigt lika bra då det handlar om 

körmedlemmars relationer till ledaren och till varandra. Då krävs nog ett mer 

situationsanpassat ledarskap där ledaren utifrån sina erfarenheter kan göra en avvägning av 

vilken typ av ledning behövs för en viss grupp vid ett visst tillfälle (Svedberg, 2003 s. 308-

310).  Det är också ett ledarskap som jag anser kräver ett visst mått av erfarenhet. Jag 

uppfattar i mitt samtal med Informant 4 att Sif vill arbeta med ett som de kallar ”coachande”-

ledarskap. Hans beskrivning stämmer bra överens på det situationsanpassade ledarskapet. Jag 

blir förvånad att det är så få ledare som tar upp kompetens inom deras specifika område. 

Istället så menar alla informanter med ishockeybakgrund att ett gott ledarskap är viktigare än 

djupa kunskaper inom området ishockey. De menar att det är först då man börjar komma upp 

på elitnivå som det krävs djupare kunskaper om spelet och tekniska detaljer. Körledarna 

lägger inte heller någon större vikt, gällande ledarens svårigheter, vid den genrespecifika 

kompetensen utan pratar mer om generella svårigheter i att leda en grupp. Det kan vara så att 

de tar den kompetensen för givet hos en körledare eller så anser det helt enkelt att det är 

svårare att handskas med en grupp än med ett musikaliskt stycke.  

9.4 Utveckling av grupper och individer 

Som ledare för en grupp så kommer en utveckling av både gruppen och individerna att ske. 

Om utvecklingen är positiv eller negativ beror till stor del på hur ledaren agerar och hur 

gruppen svarar på detta. I frågan på hos vem ansvaret för utvecklingen ligger så är 

informanterna ense om att det är ett gemensamt ansvar som både gruppen och ledaren måste 

ta tillsammans. Här landar vi åter igen i grupprocesserna och vikten av att ha en balanserad 

grupp som trivs med varandra. Då finns det möjlighet till utveckling. Något som skiljer 

grupperna åt är tiden de träffas och antalet ledare. En kör träffas oftast en gång i veckan och 

några gånger i veckan om de har det på schemat i skolan. De som spelar ishockey träffas 

minst sex till åtta pass per vecka. Detta innebär att ishockeyspelarna har möjlighet att lägga 

mer tid på varje moment och kan avsätta vissa pass för individutveckling. Detta är inte en 

möjlighet som körsångarna har eftersom de träffas i så relativt liten utsträckning. En till 

aspekt är att körledaren ofta är helt ensam ansvarig för repetitionen medan det på en 

ishockeyträning ofta finns flera tränare som kan ansvara för olika moment. Här skiljer sig 

också resonemanget åt bland ledarna. Fler av ishockeyledarna vill att spelarna ska ta ansvar 
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för sin egen utveckling och att de ska bidra med verktyg. De menar att det är spelarna som ska 

prestera ute på isen och att de därför mår bra av att få ansvar. Detta stämmer väl överens med 

en delegerande ledarstil som ser gruppen som kompetent att själv analysera och fatta kloka 

beslut utifrån sina egna erfarenheter. Detta var något som jag kunde se vid mina 

observationer. Där var körledarskapet mer bestämt och tydligt riktat till hela gruppen medan 

ishockeyledarna förde mer individuella samtal med spelarna om hur de skulle kunna agera på 

isen.  
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10 Vidare forskning 

Att undersöka ledarskapet hos idrottsledare och musikledare har väckt många frågor och jag 

har insett att det finns många luckor att fylla. Det är anmärkningsvärt att så många av ledarna 

anser att ett gott ledarskap är minst lika viktigt som kompetens inom det område där ledaren 

ska verka. Jag tolkar det som att det gäller på en relativt grundläggande nivå och att då det 

handlar om en elitverksamhet så krävs även där en hög kompetens om det specifika området. 

Det vore nog ändå bra att göra en översyn av de olika utbildningarna och rannsaka hur mycket 

ledarskapsutbildning framtida lärare och ledare får och hur stor del som läggs på att utvecklas 

inom det område som man ska verka. Ledarna i studien är alla överens om att ett gott 

ledarskaps krävs oavsett inom vilket område man är.  

 

De ledare som idag arbetar på ishockeygymnasium har ofta ingen akademisk utbildning utan 

har fått sin utbildning via Sif. Det är kompetenta ledare som ofta har verkat på seniorelitnivå i 

Sverige eller själva varit professionella ishockeyspelare. Måste de utbildas av universitet för 

att få fortsätta undervisa på ishockeygymnasium i framtiden? Hur kommer det att påverka 

svensk ishockey om de som ska utbilda våra gymnasieungdomar måste ha akademisk 

utbildning?  

 

Det blir tydligt i studien att ishockeyspelare tränar mycket mer än körsångarna. Det framgår 

också att en ishockeygymnasieelev måste spela ishockey på fritiden för att få delta i 

skolhockeyn. Varför finns inte dessa krav på elever som går på till exempel körskolor? Hur 

kommer det sig att dessa inte måste delta i en kör på kvällar och helger? Vad skulle det 

innebära för kvalitén på körsången i Sverige om de hade samma krav som ishockeyspelarna? 

 

Sist skulle jag också vilja fundera över de plattformar som verksamheterna står på. Sif lyder 

direkt under Riksidrottsförbundet och finansierar verksamheten via dem och olika sponsorer. 

Svenska körförbundet är bara ett av flera körförbund som finns i Sverige och de finansierar 

verksamheten med medlemsavgifter och bidrag från kulturrådet. Vad är det för skillnad på 

dessa strukturer? Borde Svenska körförbundet sträva mot att få större inflytande likt Sif över 
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den verksamhet som den arbetar med? Om det finns ett Riksidrottsförbund varför finns det då 

inget Riksmusikförbund som innefattar alla musikförbund?  

 

Av ovanstående är det frågorna kring varför körer övar så relativt lite och vad en ökning av 

repetitionstiden skulle innebära för körerna jag anser vara forskningsbara. 
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12 Bilaga 1 

Hej Namn! 

Jag studerar vid Kungl. Musikhögskolan och håller för tillfället på att skriva mitt 

examensarbete om ledarskap och utveckling av grupper och individer. Jag skulle gärna träffa 

sig och göra en intervju på 35-45 minuter då jag får tillfälle att fråga Dig om Din syn på 

ledarskap, grupputveckling och individutveckling.  

 

Skulle du ha tid med detta någon gång under hösten? 

 

Mvh, Emanuel Forslund, student Kungl. Musikhögskolan 

 



 44 

13 Bilaga 2 

Berätta om ditt jobb.  

Vad är syftet? Vad är dina mål?  

Vilken utbildning har du? 

Får ni statligt stöd? Hur mycket? Från var?   

 

Syn på ledarskap 

Hur är du som ledare? Berätta.  

Vad anser du vara en god ledare? Varför? 

Vilka egenskaper besitter en god ledare?  

Vilka är svårigheterna med att vara ledare? 
Vilken typ av ledare är vanligast inom ditt område? Varför?  

* Auktoritär (bestämmer peka med hela handen. 

* Demokratisk (låter gruppen vara med och bestämma) 

* Delegerande (ger gruppen möjlighet att själva ta besluten)  

 
Gruppen 

Hur stor del ägnas åt grupputveckling resp. individutveckling? 

Hur utvecklar man en grupp när mycket av arbetet är inriktat på helheten? Finns det utrymme 

till specialträning? 

Hur stort ansvar har ledaren för gott resultat och hur stort ansvar är gruppens? 

 

Individen 

Hur har utvecklingen i din verksamhet sett ut senaste 20 åren? Hur har arbetet förändrats? 

Vad är viktigast för en talangs utveckling? 

Vad driver gruppdeltagarna? Lust? Karriär? osv.  

Hur behandlas en talang?  


