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Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på och förstå huruvida idrottsutövares prestation kan 

påverkas av destruktivt ledarskap i en idrottsorganisation, för att sedan väga ihop detta med teori. Detta 

för att försöka bidra till diskursen om destruktivt ledarskap.  

 

Metod: Denna studie är utförd med en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer där 

intervjuobjekten är utvalda genom ett snöbollsurval.  

 

Teoretisk referensram: Denna undersöknings teoretiska referensram består av teorier som behandlar 

ledarskap, ledarskap inom idrottsorganisationer, makt, destruktivt ledarskap, hur destruktivt ledarskap 

kan vara positivt och hur det kan vara negativt.  

 

Empiri: Undersökningens empiri består av 17 intervjuer med idrottsutövare som har erfarenhet av en 

destruktiv ledare inom idrottsorganisationer. 

 

Slutsats: Samtliga idrottsutövare kunde uttrycka en negativ påverkan på prestationen av destruktivt 

ledarskap, men flertalet som uttryckte en positiv påverkan berättade att det handlade om någon form av 

rädsla, press eller ilska hos idrottsutövarna som innebar att idrottsutövarna ville prestera bättre då 

motivationen ökade och viljan att motbevisa ledaren ökade. Hur den destruktiva ledaren påverkar 

idrottsutövaren kan bero på idrottsutövarens personlighet och inställning. Det går att urskilja i denna 

studie att idrottsutövare ser, upplever och reagerar olika på ett destruktivt ledarskap, vilket kan avgöra 

vilka positiva och/eller negativa effekter det får. 



 

 

Abstract 

 

Title: Destructive Leadership - A qualitative study of the destructive leadership's influence on athletes’ 
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Purpose: The purpose with this study is to find out and understand whether athlete's performance can be 

affected by destructive leadership in sports organizations, then weigh this together with theory. This is a 

try to contribute to the discourse on destructive leadership. 

 

Method: This study is performed using a qualitative approach in the form of semi-structured interviews 

in which the interviewees are selected through a convenience sampling. 

 

Theoretical framework: This investigation’s theoretical framework consists of theories dealing with 

leadership, leadership in sports organizations, power, destructive leadership, how destructive leadership 

can be positive and how it can be negative.  

 

Empiricism: This investigation’s empiricism consists of 17 interviews with athletes who have 

experienced a destructive leader in sports organizations.  

 

Conclusion: All athletes could express a negative influence on performance from destructive leadership, 

but the majority who expressed a positive influence expressed that it was a kind of fear, pressure or 

anger among the athletes that made the athletes perform better as the motivation and the desire to 

disprove the leader increased. How the destructive leader influence the athlete may depend on the 

athlete's personality and attitude. It is possible to discern in this study that athletes look, feel and respond 

differently to a destructive leadership, which can determine the positive and/or negative effects. 
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1 Inledning 

 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till studiens ämne, en problemdiskussion som leder fram till ett 

syfte, frågeställning samt avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

 

I organisationer idag finns det både ljusa och mörka sidor avseende flera aspekter. Organisationer vill 

gärna lyfta fram sina ljusa sidor och det är mer fokus på de ljusa sidor en organisation har (Linstead, 

Maréchal & Griffin, 2014). Men börjar man tala om organisationers mörka sidor kan det handla om 

korruption, mobbning, besatthet, drogmissbruk, katastrofer och stress (McCabe, 2014). Vidare kan det 

även ses som situationer där människor skadar andra människor, orättvisor förekommer och rikedom, 

makt eller hämnd kan leda människor till beteenden som andra kan se som oetiskt, olagligt, föraktligt 

eller klandervärt (Griffin & Lopez, 2005). Organisationers mörka sidor kan uttryckas som destruktiva 

organisationer där dessa mörka sidor gör en organisation destruktiv (Hogan & Kaiser, 2005). 

 

Det finns åtskilliga ledare i världen och flertalet undersökningar som reder ut hur den ultimata ledaren 

bör agera. Hur en bra ledare bör agera har fått mycket fokus, snarare än hur en dålig ledare agerar och 

påverkar medarbetarna (Einarsen, Aasland & Skogstad, 2007). En av organisationers mörka sidor kan 

vara en ledare som är destruktiv och då kan man börja tala om begreppet destruktivt ledarskap 

(Linstead, Maréchal & Griffin, 2014; Hogan & Kaiser, 2005).  

 

Destruktivt ledarskap är ett begrepp som flera forskare har försökt reda ut, men talar man om begreppet 

är det sällan med en positiv ton, utan mer ett skadligt ledarskap. Destruktivt ledarskap kan ses som ett 

systematiskt och repetitivt beteende hos en ledare, arbetsledare eller chef som bryter mot 

organisationens legitima intresse. Detta gör ledaren genom att undergräva eller sabotera organisationens 

mål, uppgifter, effektivitet, motivation, välmående eller arbetstillfredsställelse av de underordnade 

(Einarsen, Aasland & Skogstad, 2007). Vidare kan destruktivt ledarskap beskrivas som ett ledarskap där 

en ledare medvetet skadar eller avser att skada organisationen eller dess medlemmar. Detta genom att 

antingen uppmuntra följare att uppnå mål som bestrider organisationens legitima intressen och/eller 

använda en ledarskapsstil som innebär användandet av skadliga metoder för att influera följare 

(Krasikova, Green & LeBreton, 2013). Destruktivt ledarskap kan även ses som en process med 

dominans, tvång och manipulation snarare än påverkan, övertygelse och engagemang där det är ett 
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större fokus på ledarens egna behov än på större sociala gruppers behov (Padilla, Hogan & Kaiser, 

2007). 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Detta destruktiva ledarskap kan påverka följare i organisationer på många olika sätt, både negativt och 

positivt (Padilla, Hogan & Kaiser, 2007).  

 

Den negativa påverkan som destruktivt ledarskap kan ha handlar om olika aspekter (Einarsen, Aasland 

& Skogstad, 2007). Det kan vara aspekter som att medarbetare med destruktiva ledare säger upp sig från 

sina jobb och att de som stannar kvar på arbetsplatsen har lägre arbetstillfredställelse, lägre 

tillfredställelse med livet, psykisk stress och att det uppstår konflikter mellan arbete och familj (Tepper, 

2000). Destruktivt ledarskap kan också leda till att följare upplever missnöje med sitt arbete, känner 

osäkerhet och rädsla samt att de kan få en sänkt självkänsla om deras prestationer inte uppmärksammas. 

Dessa konsekvenser leder till en negativ attityd hos följare som får bristande motivation och förlorar 

förtroendet för ledaren (Schilling, 2009). 

 

Även om destruktivt ledarskap oftast förknippas med negativitet, är destruktivt ledarskap inte helt och 

hållet negativt i organisationer (Padilla, Hogan & Kaiser, 2007). Forskare har till och med kommit fram 

till att negativa händelser kan vara bättre än positiva händelser (Baumeister et al., 2001). Vissa 

situationer kan till och med kräva destruktivt ledarskap och kan därför vara att föredra, vilket innebär att 

destruktivt ledarskap inte alltid leder till förstörelse i en organisation (Thoroughgood et al., 2012). 

Destruktiva ledare kan bidra till positiv påverkan på medarbetare avseende arbetsprestationen då en 

rädsla för att misslyckas leder en medarbetare till att försöka prestera så bra som möjligt (Ferris et al., 

2007).  

 

Alla kan reagera olika på destruktivt ledarskap och detta ledarskap samt dess påverkan kan variera 

beroende på vilken miljö som det tar plats i. Det kan därmed vara både positivt och negativt beroende på 

var destruktivt ledarskap utövas. Det kan ha olika effekter och skilja sig exempelvis mellan militären 

och utbildning, med andra ord vara fungerande i en miljö men inte fungerande i en annan 

(Thoroughgood et al., 2012). Bortsett från endast destruktivt ledarskap, hur ledare agerar och vilken 

påverkan de har kan även det variera beroende på miljö. Ledare inom organisationer verksamma inom 

andra områden kan skilja sig på flera sätt från ledare inom idrottsorganisationer (Gammelsæter, 2013; 

Chadwick, 2009).  



3 

 

 

Läser man artiklar i dagspressen kan man läsa om flera ledare inom idrottsorganisationer som på något 

sätt agerat destruktivt. Det som många av händelserna har gemensamt är att ledaren, trots 

destruktiviteten, ändå lyckats uppnå goda resultat med idrottsutövarna. Erik Hamrén, fotbollstränare för 

svenska landslaget, beskrivs som en dokumenterat dålig förlorare med otyglat humör, vilket kan leda till 

långvariga vredesutbrott eller ett tyst ursinne. Att han styrs hårt av sitt humör är något som inom en 

annan typ av organisation än idrottsorganisation skulle kunna få honom sparkad i slutändan. Trots detta 

har han åstadkommit mycket och nått stora framgångar (Emdén, 2010). Vidare kom Patrik Sjöberg, 

känd friidrottare och höjdhoppare, ut med att han utsattes för destruktivt ledarskap när hans tränare 

utsatte honom för övergrepp och sexuellt utnyttjande i flera år. Sjöbergs tränare sågs trots detta som en 

av världens bästa hopptränare och Sjöberg blev världens tredje bästa höjdhoppare genom tiderna 

(Billger, 2011). Även Zlatan Ibrahimovic, känd fotbollsspelare, har erfarenhet av destruktiva tränare 

men trots det nått framgång. En av hans tidigare tränare gav honom beröm när han slogs på plan, något 

som kan ses som destruktivt, men tränaren hjälpte honom att bli en vinnare enligt Ibrahimovic själv 

(Larsson, 2011). Med andra ord finns det anledning att tro att destruktiva ledare inom idrotten kan leda 

idrottare till att bli framgångsrika.  

 

Det finns ingen tidigare forskning som visar hur destruktivt ledarskap kan påverka följare i en 

idrottsorganisation och eftersom ledare inte fungerar på samma sätt inom organisationer verksamma 

inom andra områden och i en idrottsorganisation (Gammelsæter, 2013; Chadwick, 2009), kan det 

innebära att destruktivt ledarskap har olika påverkan på följare beroende på vilken typ av organisation 

det är. Med dessa anledningar är det av relevans att ta reda på hur idrottsutövare kan påverkas av 

destruktiva ledare. Det har skrivits om destruktivt ledarskap och vilka effekter det kan få inom andra 

miljöer, men inte inom denna sektor. Av denna anledning är det aktuellt att reda ut vilken erfarenhet 

idrottsutövare har av destruktivt ledarskap och hur det påverkat dem inom idrotten.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på och förstå huruvida idrottsutövares prestation kan påverkas av 

destruktivt ledarskap i en idrottsorganisation, för att sedan väga ihop detta med teori. Detta för att 

försöka bidra till diskursen om destruktivt ledarskap.  
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1.4 Frågeställning  

 

Hur påverkar destruktivt ledarskap idrottsutövares prestation?  

 

1.5 Avgränsningar  

 

Studien har avgränsats till att undersöka destruktivt ledarskap inom svenska idrottsorganisationer och 

närmare bestämt idrottsföreningar med elit- och breddverksamhet. Vidare är den avgränsad till påverkan 

på prestation och rör därmed endast påverkan som på något sätt kan kopplas till prestationen, med andra 

ord sådant som kan leda till bättre alternativt sämre prestation. Detta för att det finns ett starkt mål eller 

fokus på att vinna inom idrottsorganisationer och detta är förknippat med en idrottsutövares prestation.  

 

Studien är avgränsad till idrottsutövare som inte längre har kvar den destruktiva ledaren idag utan endast 

har tidigare erfarenhet av en destruktiv ledare. Detta för att intervjuobjekten ska ha ett bättre perspektiv 

över vad som skett och har bättre möjlighet att reflektera över det destruktiva ledarskapet, snarare än att 

vara påverkad över vad som hade kunnat vara en känsloladdad situation.  
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2 Teori 

 

I detta kapitel redogörs den teoretiska referensram som kommer ligga till grund för analysen 

tillsammans med det framtagna empiriska materialet. 

 

2.1 Ledarskap 

 

Organisationsteori och ledarskap är starkt förenade, men det var först efter 1940-talet som 

ledarskapsämnet började ses som en del av den mer omfattande organisationsteorin (Eriksson-

Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012). Det finns flera olika definitioner på vad ledarskap kan innebära 

och en definition enligt Yukl (1992) är att ledarskap innefattar: 

 

 Individuella karaktärsdrag 

 Beteende 

 Möjligheter att ha inflytande på andra personer 

 Hur man interagerar i organisatoriska sammanhang 

 En administrativ uppgift 

 Att omgivningen ger en person legitimitet att ha inflytande på olika aspekter 

(Yukl, 1992) 

 

Northouse (2012) menar att ledarskap definieras som en process där en individ influerar en grupp av 

individer till att uppnå ett gemensamt mål. Han beskriver att ledarskap kan uppfattas olika och att 

ledarskap kan handla om såväl drag, förmågor, färdigheter och beteende. Men utöver det kan ledarskap 

även ses som en relation eller process (Northouse, 2012).  

 

Forskning inom ämnet ledarskap har lett fram till flera olika ledarskapsperspektiv. Under den tidigare 

delen av 1900-talet utvecklades ett egenskapsperspektiv som menade att ledarskap är en medfödd 

egenskap och en egenskap som även var genetisk. Vid år 1940 utvecklades ett nytt perspektiv som 

snarare hade en syn på att ledarskap utgjordes av olika beteenden hos ledaren och att det var beteendet 

som avgjorde om ledaren hade en effektiv ledarskapsstil eller inte (Nahavandi, 2015). Det perspektiv 

som dominerar synen på ledarskap idag är ett kontextperspektiv vilket först studerades av Fred Fiedler. 

Fiedler menar att effektiviteten inom ledarskap utgörs av en matchning mellan ledarens stil och 

ledarskapets situation. Om ledarstilen matchar situationen anses ledaren vara effektiv (Fiedler, 1967). 
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Det grundläggande antagandet inom detta perspektiv är att personlighet, stil och beteende hos effektiva 

ledare beror på kraven i den situation i vilken ledaren befinner sig. Inom kontextperspektivet anses det 

att: 

 

 Det inte finns ett allmänt bästa sätt att leda 

 Situationen och olika relevanta kontextuella faktorer avgör vilken stil eller beteende som är mest 

effektiv 

 Människor kan lära sig att bli bra ledare 

 Ledarskap påverkar effektiviteten i grupper och organisationer samt att personliga egenskaper 

och situationens egenskaper påverkar en ledares effektivitet  

(Nahavandi, 2015)  

       

2.2 Ledarskap inom idrottsorganisationer 

 

Ledare inom idrottsorganisationer skiljer sig från hur ledare inom andra typer av organisationer agerar 

och hur de uppnår resultat (Gammelsæter, 2013). Den kunskapsbas, de färdigheter och praxis som finns 

när det gäller ledarskap inom idrott kan skilja sig från ledarskap inom andra sektorer (Chadwick, 2009). 

Utöver detta finns det ett fokus inom idrotten på att vinna där ekonomisk vinning inte är högsta prioritet 

(Smith & Stewart, 2010).  

 

En ledare inom idrottsorganisationer kan ha olika ledarskapsstilar där en ledarskapsstil kännetecknas av 

att låta idrottsutövarna agera självständigt, men där ledaren samtidigt är stödjande och har en positiv 

inverkan på både idrottares inre och yttre motivation. Denna motivation är viktig för idrottaren eftersom 

motivationen ökar prestation och uthållighet. Inom den västerländska kulturen kan det ses som vanligt 

att idrottsutövaren ständigt försöker anpassa sig och omintetgöra sitt egna behov av självständighet för 

att kunna tillfredsställa tränarens önskemål och förväntningar (Mageaur & Vallerand, 2003). Ledarna 

inom idrottsorganisationer kan också ses som mer ansträngda än i andra typer av organisationer och det 

är med avseende på hur de översätter sina ledarskapsförmågor till de gällande prestationsmått som finns 

(Gammelsæter, 2013). 

 

En ledare inom organisationer kan förbättra det ekonomiska resultatet och utöka marknadsandelar 

genom olika metoder och instrument. Dessa resultat kan ibland uppnås utan att någon blir en förlorare i 

företaget. Detta genom förbättrade konjunkturcykler eller genom att göra förändringar och omdefiniera 
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gränserna för industrin, men också sprida sig till andra marknader. Idrottsorganisationer skiljer sig en 

del från övriga typer av organisationer och detta medför att förutsättningar för ledare gällande 

instrument och metoder som andra ledare kan använda för att förbättra prestationen saknas 

(Gammelsæter, 2013). Men en ledare som uttrycker sin åsikt och är välinformerad är viktig inom 

idrotten för att kunna tillämpa olika idrottsmodeller och de spelar en nyckelroll i detta (Chadwick, 

2009). 

 

Inom idrottsorganisationer kan det finnas en mer instabil sida än vad det kan finnas inom andra typer av 

organisationer. Det som är instabilt när det gäller idrott är prestationsförmågan hos idrottsutövarna. 

Denna instabilitet är viktig för ledaren att kontrollera vilket gör att ledaren över exempelvis ett 

fotbollslag ständigt måste vara närvarande och även konstruera villkor och upprätta en miniminivå av 

kvalitet (Smith & Stewart, 2010).  

     

2.3 Makt  

 

Begreppen makt och ledarskap är oskiljaktiga. En stor del i forskningen om ledarskap handlar om att 

förstå makt, hur ledare använder det och maktens påverkan på ledare, anhängare och organisationer. 

Definitionen av makt är den att makt är en individs förmåga att influera andra och att utöva kontroll över 

dem (Nahavandi, 2015). Foucault (1974) menar att makt inte är något man besitter, via exempelvis en 

position, utan att det är något man utövar.  

 

Makt kan utövas i olika former och ledare kan använda olika källor för maktutövning. Maktkällor som 

ledare besitter är: 

 

 Legitim makt, makt som tillskrivs genom innefattande av en viss position eller titel 

 Belönande makt, makt som fås genom utdelning av belöningar 

 Tvingande makt, makt som fås genom bestraffning 

 Expertmakt, makt som ledaren tillskrivs genom den kunskap som ledaren innehar 

 Referentmakt, makt som en person kan få genom att vara respekterad och omtyckt 

(Nahavandi, 2015) 

 

De tre första av maktkällorna kan kopplas till den position som ledaren besitter medan de två senare 

avser hur ledaren är och agerar snarare än vilken position. Vad gäller expertmakt och referentmakt 
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behöver inte ledaren ha en särskild titel utan kan trots brist på titel eller position ändå influera anhängare 

(Nahavandi, 2015).  

 

Makt påverkar båda parter i maktutövning, både utövaren och mottagaren. Beroende på den typ av 

maktkälla som ledaren använder för att påverka och kontrollera anhängare kan det få olika utfall. 

Anhängare kan antingen reagera på maktutövningen med engagemang, eftergivenhet eller motstånd 

(Nahavandi, 2015). Reaktionen på maktutövningen beror i stor del på hur makten utövas av ledaren. 

Engagemang från anhängare skapas när anhängarna välkomnar inflytandeprocessen och accepterar den 

som resonabel och legitim. När anhängare agerar eftergivet finns det fortfarande en acceptans och order 

följs, men det finns ingen personlig acceptans eller djupt engagemang i utförandet av ordern. I detta fall 

lyder anhängarna order och följer chefen endast för att det är meningen att de ska göra det. Motstånd är 

den tredje reaktionen mot ledarens maktutövning och anhängare känner varken acceptans eller 

engagemang gentemot ledarens order utan gör aktivt eller passivt motstånd. Det som kan uttydas från 

reaktionerna på makt är att ledarens makt ökar när anhängare är personligen engagerade och accepterar 

ledarens idéer och beslut (Nahavandi, 2015).  

       

2.3.1 Organisationers mörka sidor och den mörka sidan av makt  

 

Det finns både ljusa och mörka sidor av organisationer och det kan innefatta olika organisatoriska 

beteenden (Linstead, Maréchal & Griffin, 2014). Förväntningar på ledare är inte att de ska hålla en 

status quo i organisationer, det finns en förväntan på att ledare ska bidra med innovation och förändring. 

Att vara innovativ kräver ett beteende utanför de ramar och normer som är närvarande i organisationer, 

detta beteende ses ofta som positivt men det kan även ha en negativ sida (Nahavandi, 2015). Den mörka 

sidan av beteenden har blivit en mer integrerad del av organisationer (Linstead, Maréchal & Griffin, 

2014) och organisationers mörka sidor kan innefatta fenomen som korruption, mobbning, besatthet, 

drogmissbruk, katastrofer och stress (McCabe, 2014). Ledare kan utnyttja sin makt, vilket leder till 

bland annat maktmissbruk, korruption och destruktivt ledarskap. Maktmissbruk och korruption är 

nästintill synonymer och innebär en stor negativ effekt på organisationen (Nahavandi, 2015). 

Maktmissbruk involverar att ledaren utnyttjar sin makt för att uppnå egna personliga mål och handlar 

om att ledaren utnyttjar just sin titel eller position i organisationen. Korruption innefattar ett beteende 

där ledaren använder sin makt för att gynna sig själv eller en annan person, eller får andra att begå en 

oetisk eller olaglig handling (Nahavandi, 2015). 
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Ett annat perspektiv på den mörka sidan av organisationer är att den omfattar våld på arbetsplatsen, 

aggression, diskriminering, sexuella trakasserier, ohövlighet och stöld (Linstead, Maréchal & Griffin, 

2014). Organisationer som har mörkt beteende och där mörka sidor av makt utövas kan skapa situationer 

där människor skadar andra människor, orättvisor förekommer och där rikedom, makt eller hämnd kan 

leda människor till beteenden som andra kan se som oetiskt, olagligt, föraktligt eller klandervärt (Griffin 

& Lopez, 2005).  

 

Dessa organisationer som beskrivs som mörka kan också uppfattas som destruktiva organisationer. 

Destruktivt ledarskap är även det en del av den mörka sidan av maktutövning. Nahavandi (2015) menar 

att destruktivt ledarskap definieras som ledarskap som bryter mot organisationens intresse och försämrar 

anhängarnas välmående. Den destruktiva ledarens beteende kan trots de negativa effekterna på en 

organisation även påverkan den positivt (Padilla, Hogan & Kaiser, 2007). Destruktivitet hos 

organisationer uppstår när ledaren agerar destruktivt och medför missöde till sina följare och interna och 

externa intressenter. En organisations destruktivitet påverkar livskvaliteten hos de anställda och 

äventyrar organisationens mål (Hogan & Kaiser, 2005). 

 

Den mörka sidan av makt innefattar inte endast ledarens beteende och egenskaper, utan det är även 

väsentligt att ta anhängares påverkan på ledaren samt organisatoriska faktorer i beaktning. 

Karaktärsdrag hos ledare som utövar mörk makt är bland annat arrogans, vilja att använda och utnyttja 

andra, brist på empati och grymhet. Följare till ledare som utövar mörk makt karakteriseras av drag som 

rädsla, eftergivenhet, underkastelse, ångest samt passivitet. Utöver en ledares agerande samt följarnas 

karaktärsdrag påverkar även organisatoriska faktorer som organisationskultur, en separation mellan 

anhängare och ledare, centraliserad struktur och en ojämn maktstruktur. Denna typ av maktutövning och 

ledarstil får en påverkan på anhängare, där de vanligaste konsekvenserna är ett dåligt beslutsfattande 

samt olyckliga följare (Nahavandi, 2015).  

   

2.4 Begreppet destruktivt ledarskap  

 

Destruktivt ledarskap är en del av organisationers mörka sidor och destruktivt ledarskap kan ses som ett 

systematiskt och repetitivt beteende hos en ledare, arbetsledare eller chef som bryter mot 

organisationens legitima intressen. Detta kan ledaren göra genom att undergräva eller sabotera 

organisationens mål, uppgifter, effektivitet, motivation, välmående eller arbetstillfredsställelse hos de 

underordnade (Einarsen, Aasland & Skogstad, 2007). Ledaren bryter mot regler, skyller sina misstag på 

medarbetare och använder bedrägeri för att gynna sitt egna rykte (Pelletier, 2010). Medan andra menar 
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att en destruktiv ledare istället har flera olika drag som karakteriserar ledaren som destruktiv. Dessa 

olika drag kan vara karisma, personlig makt, narcissism, negativa livsteman, en ideologi av hat, hybris, 

dominans och machiavellianism (Padilla, Hogan & Kaiser, 2007; Judge, Picollo & Kosalka, 2009). 

Destruktivt ledarskap kan även ses som en process med dominans, tvång och manipulation (Padilla, 

Hogan & Kaiser, 2007).  

 

Destruktiva ledare kan även kännetecknas utifrån hur ledaren agerar och påverkar sina följare i olika 

situationer (Einarsen, Aasland & Skogstad, 2007). En destruktiv ledare kan agera destruktivt genom att 

främja ojämlikhet genom att uppvisa favorisering bland medarbetarna eller basera fördelar för 

medarbetare på subjektiva, snarare än objektiva, normer (Pelletier, 2010). Hur ledare uppfattas som 

destruktiva och vad som karakteriserar ledarskapet kan även påverkas och utvecklas beroende på vilka 

följare ledaren har och hur miljöerna främjar ett destruktivt ledarskap (Padilla, Hogan & Kaiser, 2007).  

 

Utöver det som beskrivits kring destruktivt ledarskap kan man dela in destruktivt ledarskap i olika 

dimensioner eller delar. Ett antal forskare menar att man bör skilja mellan två olika manifestationer där 

ena är att uppmuntra följarna att uppnå destruktiva mål och den andra är att använda destruktiva metoder 

för att influera följarna (Krasikova, Green & LeBreton, 2013). Att dela upp destruktivt ledarskap i två 

olika manifestationer skiljer sig från hur andra forskare ser på begreppet där denna typ av ledarskap kan 

ses som tre olika ledarskapsbeteenden och dessa tre olika ledarskapsbeteenden är tyranniskt ledarskap, 

urspårat ledarskap, stödjande-illojalt ledarskap (Einarsen, Aasland & Skogstad, 2007).  

 

Det tyranniska ledarskapsbeteendet underminerar motivationen, välbefinnandet och 

arbetstillfredsställelsen hos de underordnade, utan att nödvändigtvis agera destruktivt beträffande 

organisationens mål och intressen. Ledare som har ett tyranniskt beteende använder sig av metoder som 

att skapa en inre och yttre grupp, propaganda och skapa syndabockar som de straffar och använder som 

en varning till andra (Einarssen, Aasland & Skogstad, 2007). Men en tyrannisk ledare kan även 

karakteriseras på ett annat sätt då denna typ av ledare använder obevekliga och hårt drivande metoder 

för att styra organisationen mot en bestämd och tydlig vision (Ma, Karri & Chittipeddi, 2004). En annan 

typ av destruktivt ledarskap är ett beteende som är urspårat, vilket innebär att ledaren mobbar, förnedrar 

eller trakasserar de underordnade samtidigt som ledaren bryter mot organisationens intressen. En ledare 

som kan ses som motsatsen till att ha ett urspårat beteende är en ledare med ett stödjande-illojalt 

ledarskapsbeteende, vilket karakteriseras av att ledaren lägger vikt vid de underordnades välmående, 

men samtidigt strider mot organisationens legitima intresse (Einarssen, Aasland & Skogstad, 2007). 
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Pelletier (2010) menar att detta inte är den bästa indelningen på destruktivt ledarskap utan att det bör 

delas in i åtta dimensioner. De åtta dimensionerna är att ledaren: 

 

1. Mobbar, förlöjligar eller minimerar 

2. Skapar fientlighet och oenighet 

3. Använder social utslagning 

4. Främjar ojämlikhet genom favorisering 

5. Använder sig av en missbrukande tillsyn 

6. Utgör ett hot mot medarbetarnas säkerhet 

7. Har brist på integritet och använder bedrägliga taktiker 

8. Är passiv i sin roll som ledare, ett laissez-faire ledarskapsbeteende  

  

2.5 Hur destruktivt ledarskap kan vara positivt  

 

Destruktivt ledarskap kan få både positiva och negativa effekter på organisationer och dess medlemmar. 

Något som anses vara positivt är att kraften av negativa händelser är större än den av positiva händelser, 

vilket kan påvisas i många dagliga händelser och även stora livshändelser samt trauman. Negativa 

känslor, olämpliga föräldrar och negativ feedback kan påverka människor i större utsträckning än vad 

positiva känslor, föräldrar och feedback gör. Detta anses vara positivt då människor minns dessa 

aspekter bättre än positiva aspekter (Baumeister et al., 2001).  

 

Relationer är något som i större utsträckning påverkas av negativa händelser än positiva händelser. 

Dagliga interaktioner, problemlösning och äktenskapliga kommunikationer får starkare effekt av 

negativa händelser (Baumeister et al., 2001). En destruktiv ledare kan utnyttja relationerna till följarna 

för att uppnå egna personliga mål, vilket får negativa effekter på dessa relationer, men kan ändå få en 

positiv verkan. I arbetet med att uppnå dessa mål kan ledaren bidra till en positiv påverkan då följarnas 

mål kan bli involverade i detta arbete och följarna blir inspirerade till att uppnå sin fulla potential 

(Rosenthal & Pittinsky, 2006). 

 

Även om majoriteten människor inte vill jobba under en destruktiv ledare kan denna ledarskapsstil vara 

att föredra och fungera i situationer som kräver den typ av ledarskap och det går inte direkt att dra 

slutsatsen att destruktivt ledarskap hör ihop med förstörelse i en organisation (Thoroughgood et al., 

2012). Följarna till destruktiva ledare är avgörande i en ledarskapsprocess där vissa följare varken kan 

eller vill motstå destruktiva ledare och därmed kan uppleva positiva effekter av denna typ av ledarskap. 
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Detta kan bero på att följarna bland annat har ett behov av trygghet, säkerhet och grupptillhörighet och 

följare kan även gynnas av den destruktiva ledaren (Padilla, Hogan & Kaiser, 2007).  

 

När det gäller destruktiva ledares förmåga att ge feedback påverkar negativ feedback följarna starkare än 

positiv feedback och följarna upplever att det är viktigare att undvika negativ feedback än att maximera 

positiv feedback, vilket innebär att negativ feedback ger större motivation (Baumeister et al., 2001). 

 

Destruktiva ledare kan bidra till positiv påverkan på följarna vad gäller arbetsprestationen då följare som 

blir mobbade eller upplever hot från ledaren, blir rädda och gör sitt yttersta för att inte misslyckas och 

försöker prestera så bra som möjligt (Ferris et al., 2007). Dessa negativa känslor som uppstår vid 

exempelvis mobbning och hot påverkar människor starkare än vad positiva känslor gör och man 

försöker i större utsträckning undvika dåligt humör hos ledaren än att framkalla bra humör. Dessutom 

påverkas lärande starkare av negativa händelser än positiva och människor lär sig både snabbare och 

lättare av negativa händelser (Baumeister et al., 2001). 

 

En negativ effekt som har uppmärksammats är att följare till destruktiva ledare i större utsträckning 

säger upp sig från sina jobb och att de följare som stannar kvar på arbetsplatsen upplever vantrivsel, 

psykisk stress och lägre arbetstillfredsställelse (Tepper, 2000; Ferris et al., 2007). Men de av följarna 

som väljer att stanna kvar istället för att säga upp sig kan även påverkas positivt av detta då de fångar 

ledarens uppmärksamhet, vilket medför att följarna har en chans att komma nära ledaren och bli en del 

av maktstrukturen (Ma, Karri & Chittipeddi, 2004). 

    

2.6 Hur destruktivt ledarskap kan vara negativt   

 

En destruktiv ledare kan påverka följarna på flera olika sätt och i olika grad. Vilken påverkan och effekt 

destruktivt ledarskap får på följarna kan variera beroende på miljö, exempelvis mellan militären och 

utbildning (Thoroughgood et al., 2012).  

 

Följare kan tillämpa olika sätt för att hantera en destruktiv ledare. Hanterbarhet innebär de tankar och 

beteenden som används för att hantera interna och externa krav på situationer som är värderade som 

stressande. Beroende på hur följare hanterar situationer med en destruktiv ledare påverkas de olika 

mycket och på olika sätt. Några av de hanteringsmetoder som presenteras är att följaren hanterar ledaren 

genom att undvika ledaren, accepterar eller förnekar ledarens beteende, använder sig av önsketänkande 

eller får en ökad frånvaro från arbetet (May et al., 2014).  
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Destruktivt ledarskap kan leda till att följarna upplever missnöje med sitt arbete, känner osäkerhet och 

rädsla (om ledaren agerar oförutsägbart och orättvist), får en sänkt självkänsla (om deras prestationer 

inte uppmärksammas) och utvecklar en psykisk eller fysisk ohälsa. Dessa konsekvenser kan leda till en 

negativ attityd hos följarna som får bristande motivation och förlorar förtroendet för ledaren (Schilling, 

2009). Destruktiva ledare kan använda en teknik som hotar medarbetarnas behov eller deras psykiska 

välbefinnande. Exempel på hur detta utövas i en organisation är att ledaren hotar med att medarbetarna 

ska bli av med sina jobb, tvingar dem att jobba långa dagar och använder hotfulla gester (Pelletier, 

2010). Detta understödjer att följarna till destruktiva ledare i större utsträckning säger upp sig från sina 

jobb. Dessutom upplever de följarna som stannar kvar på arbetsplatsen vantrivsel, konflikter mellan 

arbete och familj, psykisk stress, lägre arbetstillfredsställelse och lägre tillfredsställelse med livet 

(Tepper, 2000; Ferris et al., 2007).  

 

Ytterligare konsekvenser är att om följarna på grund av ledarens agerande, inte förstår sina uppgifter, 

förblir följares potential outnyttjad. En destruktiv ledare kan vara en ledare som kväver oliktänkande, 

ignorerar återkoppling eller hämmar medarbetarnas uttryckande av oro och idéer (Pelletier, 2010). Detta 

leder vidare till en bristande kvalitet och kvantitet i arbetet. En annan följd som destruktivt ledarskap 

medför är låg prestanda. Detta är en konsekvens som förklaras som en naturlig följd av destruktivt 

ledarskap (Schilling, 2009). När en ledare agerar tyranniskt underminerar ledaren motivationen, 

välbefinnandet och arbetstillfredsställelsen hos de underordnade (Einarssen, Aasland & Skogstad, 

2007).  

 

Destruktiva ledare attackerar medarbetares självförtroende genom att behandla sina medarbetare som 

obetydliga och att varken de eller deras arbete är värt något. Under omständigheter med en destruktiv 

ledare visar följarna inget åtagande, undviker kontakt med ledaren, visar inget personligt ansvar och kan 

engagera sig i destruktiva sociala förhållanden som mobbning (Schilling, 2009). Destruktiva ledare som 

utövar mobbning på sina följare kan påverka följarnas arbetsprestation, bidra till stress på arbetet och 

försämra attityder på arbetet och mobbning påverkar prestationen negativt om det pågår under en längre 

tid. Den negativa miljön som uppstår vid mobbning får en negativ effekt på motivation, moral samt 

produktionen och kvaliteten av en produkt eller tjänst (Ferris et al., 2007). Detta destruktiva beteende 

kan även bidra till förlöjligande och minimering av medarbetarna och deras arbetsuppgifter (Pelletier, 

2010). Vid denna typ av destruktivitet från ledaren upplever de underordnade en minskad kontroll, 

vilket bidrar till att de blir rädda för att utföra eller inte utföra någon uppgift eftersom de känner rädsla 

mot ledaren. När ledaren agerar destruktivt på detta sätt bidrar det till att de som utsätts för det upplever 

sig själva som ineffektiva och inte värdiga att bli anständigt bemötta på jobbet. Det uppstår en typ av 
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självförakt och det ökar den stress som mobbaren bidrar med (Ferris et al., 2007).  

 

Det finns även de som menar att en ledare som missbrukar sin makt och utnyttjar sin karisma i större 

utsträckning påverkar följarna och bidrar till att följarna tar på sig skulden för misslyckanden 

(Sankowsky, 1995). Trots de negativa effekter följarna upplever av karisman finns det även följare som 

inte direkt påverkas av ledarens karisma. De följare som inte påverkas av den destruktiva ledarens 

karisma kan påverkas negativt då de upplever en rädsla för ledaren vilket leder till underkastelse 

(Kramer, 2003).  

 

När en ledare agerar destruktivt framkallas ett negativt arbetsklimat där misstro och konflikter bland 

följarna skapas. Ledaren underlättar inte arbetet för följarna, utan gör det mer ansträngande och svårare 

(Schilling, 2009). Ett negativt arbetsklimat är även en effekt av en ledare som använder metoder som 

utfrysning och favorisering. De effekter följarna kan uppfatta av detta är att de blir utestängda från 

möten eller aktiviteter som anses vara viktiga för deras arbetsuppgifter och framgång (Pelletier, 2010).  

 

Negativa effekter kan upplevas av följarna i form av utskällningar, vredesutbrott samt fysiskt våld av 

den destruktiva ledaren (Pelletier, 2010). En destruktiv ledarskapsstil med tyranni i form av 

utskällningar och våld kan leda till en känsla av hjälplöshet, frustration och avstånd från arbetet hos 

följarna (Tepper, 2000). Förutom den negativa påverkan som detta då får på följarna leder det även till 

sämre organisatoriska resultat, både ekonomiskt på grund av försämrad prestanda och socialt som 

sociala påfrestningar, hög personalomsättning och sjukdom. I slutändan kan detta leda till 

organisationens undergång (Schilling, 2009). 

    

2.7 Teoridiskussion 

 

Här diskuteras hur de olika teorierna förhåller sig till varandra och varför de är relevanta för studien. 

 

Ledarskap hör ihop med organisationer och ledarskap tar sin plats i organisationer (Eriksson-Zetterquist, 

Kalling & Styhre, 2012). Gammelsæter (2013) menar att ledare inom idrottsorganisationer skiljer sig 

från hur ledare inom andra typer av organisationer agerar och hur de uppnår resultat, vilket innebär att 

ledarskap kan se annorlunda ut och fungera på olika sätt i en idrottsorganisation och i en annan typ av 

organisation. I och med att denna studie fokuserar på idrottsorganisationer är skillnaden i ledarskapet 

mellan idrottsorganisationer och andra typer av organisationer essentiell att förklara enligt teorier. 

Ledarskap och makt förknippas med varandra i och med att en ledare utövar en form av makt 
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(Nahavandi, 2015). Men denna makt har inte alltid ljusa sidor, utan det finns även mörka sidor av 

organisationer (Linstead, Maréchal & Griffin, 2014) och av makt som kan ta sin plats i organisationer 

(Nahavandi, 2015). Nahavandi (2015) menar att ett begrepp som faller under organisationers mörka 

sidor och mörka sidor av makt är destruktivt ledarskap. Destruktivt ledarskap är ett brett begrepp som 

förklaras på många sätt enligt flera teorier i avsnitten ovan. Destruktivt ledarskap går att reda ut och 

förklara på olika sätt och det är många beteenden eller stilar som faller under begreppet destruktivt 

ledarskap. Det kan handla om bland annat karisma, personlig makt, narcissism, negativa livsteman, en 

ideologi av hat, hybris, dominans och machiavellianism, men även tyranniskt ledarskap, urspårat 

ledarskap och stödjande-illojalt ledarskap, där samtliga drag, egenskaper eller ledarskapstyper faller 

under begreppet destruktivt ledarskap (Padilla, Hogan & Kaiser, 2007; Judge, Picollo & Kosalka, 2009; 

Einarsen, Aasland & Skogstad, 2007). Det finns även andra drag, egenskaper eller ledarskapstyper som 

faller under begreppet destruktivt ledarskap som förklarats närmare i teorin. Det är utredningen av 

begreppet destruktivt ledarskap i avsnitten ovan och samtliga drag, egenskaper eller ledarskapstyper 

som faller under begreppet som denna studie förhåller sig till angående användningen av begreppet i 

studien. Vidare kan destruktivt ledarskap ha både positiv och negativ påverkan avseende olika aspekter 

som förklaras.  

 

 



16 

 

3 Metod  

 

I detta kapitel redovisas valet av metod och tillvägagångsätt för att samla in empiriskt material samt 

kritik till valda metoden.  

 

3.1 Val av metod 

 

Denna studie är utförd med en kvalitativ ansats. Kvalitativ forskning fokuserar på ord samt att reda ut 

och därmed är intervjuer en vanlig kvalitativ ansats (Bryman & Bell, 2005). En kvalitativ ansats lämpar 

sig för undersökningar som fokuserar på åsikter och erfarenheter (Trost, 2010). Detta är anledningen till 

varför undersökningen utfördes med en kvalitativ ansats då intervjuobjekten bidrog till empirin med sin 

erfarenhet av destruktivt ledarskap inom idrottsorganisationer. En kvalitativ ansats valdes dessutom för 

att ge en förståelse (Denscombe, 2009) och reda ut hur idrottsutövarnas prestation påverkades av 

destruktivt ledarskap. 

 

För att få denna förståelse och mer ingående bild av hur idrottsutövare påverkats av destruktiva ledare 

genomfördes undersökningen med semistrukturerade intervjuer. Upplägget vid semistrukturerade 

intervjuer är att intervjuaren har specifika teman med frågor som ska behandlas, men intervjuobjekten 

har fortfarande en viss frihet i hur den besvarar frågorna (Gillham, 2008). 

 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med personer som utövar eller har utövat idrott och har 

erfarenhet av destruktiva ledare inom idrott. Detta för att ta reda på hur de påverkats av destruktivt 

ledarskap i sin prestation.  

 

3.2 Urval  

 

Intervjuobjekten valdes ut genom ett snöbollsurval. Det är ett bekvämlighetsurval där man får kontakt 

med ett antal personer som är relevanta för genomförandet av studien och att dessa personer sedan leder 

vidare till andra intervjuobjekt (Bryman & Bell, 2005). Ett snöbollsurval är lämpligt när undersökningen 

kräver deltagande av personer som har relevant erfarenhet inom ett undersökningsområde som är 

känsligt eller traumatiskt (Bernacki & Waldorf, 1981). Denna typ av urval valdes för att på bästa sätt 

kunna hitta idrottsutövare med erfarenhet av en destruktiv ledare. Dessutom valdes snöbollsurvalet då 

undersökningen behandlar ett känsligt ämne som krävde känslig information från idrottsutövarna som 
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deltog i undersökningen. För att få tag i potentiella intervjuobjekt kontaktades de via telefon samt mail 

för att kontrollera att de uppnådde de kriterier som krävdes av intervjuobjekten för denna studie. Med 

dessa kriterier avsågs att intervjuobjekten behövde ha erfarenhet av en destruktiv ledare inom en 

idrottsförening och att idrottsutövaren inte hade kvar ledaren än idag. Det inleddes med två 

intervjuobjekt som enligt kännedom av intervjuarna hade erfarenhet av destruktivt ledarskap inom 

idrottsorganisationer och dessa intervjuobjekt gav sedan förslag på ytterligare idrottsutövare som de 

kände med erfarenhet av en destruktiv ledare. Erfarenheten av en destruktiv ledare gick efter vad 

intervjuobjekten själva upplever är en destruktiv ledare. Anledningen till detta var för att få en objektiv 

studie där idrottsutövarna fick göra en egen tolkning av vad destruktivt ledarskap innebär utan påverkan 

från intervjuarna. Det enda som intervjuobjekten blev förfrågade om innan deltagande var erfarenheten 

av destruktivt ledarskap inom idrottsorganistioner och om de har kvar ledaren än idag, utan att 

intervjuarna innan intervjun visste om de blivit positivt eller negativt påverkade av destruktiva ledaren. 

Efter att ha genomfört respektive intervju kontrollerades svaren innan de avgjordes om de fick vara en 

del av empiriavsnittet. Detta eftersom idrottsutövarnas definition av destruktivt ledarskap behövde 

överensstämma med definitionen av destruktivt ledarskap enligt teorier. Samtliga intervjuer var 

relevanta för empiriavsnittet då samtliga beskrivningar av destruktivt ledarskap från intervjuobjekten 

kunde på något sätt hamna under begreppet destruktivt ledarskap enligt teorier. 

 

Intervjuobjekten har erfarenhet av en destruktiv ledare inom olika typer av idrotter och är i olika åldrar, 

då uppsatsen avsåg att undersöka en destruktiv ledares påverkan på idrottsutövares prestation oavsett 

vilken typ av idrott eller ålder idrottsutövarna hade. Detta för att undersökningens syfte var att reda ut 

hur en destruktiv ledare påverkar idrottsutövares prestation och avsåg inte att mäta skillnader mellan 

olika faktorer.  

 

Det empiriska underlaget till denna studie består av semistrukturerade intervjuer med 17 intervjuobjekt 

med erfarenhet av en destruktiv ledare inom idrottsorganisationer som var anonyma (se Bilaga 2 för 

presentation av respektive intervjuobjekt där ålder, kön, erfarenhet, typ av idrott, tidpunkt för 

erfarenheten och nivå behandlas).  

 

3.3 Genomförande av studien 

 

När intervjuobjekten fastställts utfördes samtliga intervjuer som personliga intervjuer för att ha 

möjlighet att se reaktioner och säkerställa utförliga svar. Flexibilitet hos intervjuarna och val av plats är 

viktigt vid intervjuer (Olsson & Sörensen, 2011) då intervjuobjektens tid att medverka är essentiell att ta 
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vara på, därmed utfördes intervjuerna på olika platser i Stockholm för respektive intervjuobjekt som de 

själva valde. Det var essentiellt att intervjuobjekten kände sig trygga och bekväma med platsen för att 

intervjuerna skulle genomföras på bästa sätt (Trost, 2010).  

 

Under varje intervju antecknades svaren från intervjuobjekten på en dator. Detta för att det var till 

empirins fördel att inte använda inspelning för att få idrottsutövarna att känna sig bekväma att tala om 

sina erfarenheter öppet. Risker vid inspelning är att intervjuobjekten utelämnar information på grund av 

ett känsligt ämne, eftersom de kan bli oroade över vad som händer med svaren (Bryman & Bell, 2005). 

Denna studie behandlar ett känsligt ämne och är därför anledningen till valet. Detta är dessutom 

anledningen till varför intervjuobjekten hålls anonyma i undersökningen (Olsson & Sörensen, 2011), 

vilket de blev informerade om innan intervjun påbörjades. Respektive intervju pågick i ungefär 30 

minuter för att svaren skulle antecknas utförligt och korrekt. Trots att inspelning inte användes var det 

möjligt att få med citat i empirin med hjälp av snabb anteckning på datorn. Sedan i enlighet med 

semistrukturerade intervjuer ställdes frågorna i en lämplig ordning enligt den utformade intervjuguiden.  

 

3.3.1 Utformning av intervjuguide  

 

Enligt föreskrifterna för semistrukturerade intervjuer utformades frågorna i största mån på ett sätt som 

inte är ledande och samma öppna frågor ställdes till samtliga intervjuobjekt (Trost, 2010). 

Intervjuguiden utformades på ett sätt där teorin låg till grund (Bryman & Bell, 2005). Inledningsvis var 

frågorna konstruerade för att erhålla relevant bakgrundsfakta om respektive idrottsutövare. Resten av 

frågorna konstruerades för att uppnå syftet med uppsatsen och bildade empirin som sedan låg till grund 

för analys. Frågorna utformades med andra ord för att erhålla relevant empiri för undersökningen 

(Dalen, 2008). Information om ålder, kön, tidpunkt för erfarenheten och nivå togs reda på innan 

intervjun och fanns således inte med som intervjufrågor i själva intervjuguiden.  

 

En pilotintervju utfördes med ett relevant intervjuobjekt för att försäkra om att intervjuguiden blev rätt 

utformad och missförstånd kunde undvikas. Med ett lämpligt intervjuobjekt menas att denne uppfyllde 

de kriterier som krävdes för att delta som intervjuobjekt i studien. Kontakten med ett potentiellt 

intervjuobjekt för pilotintervjun inleddes via mail för att kontrollera att personen uppfyllde dessa 

kriterier för intervjun. När personen fastställts utfördes intervjun personligen hemma hos 

intervjuobjektet eftersom denne ansåg detta vara lämpligast och bekvämast. Resultatet från 

pilotintervjun visade att vissa frågor behövde omarbetas för att objektet lättare skulle förstå exakt vad 

som menades med frågan och för att missförstånd skulle undvikas. När frågorna omarbetats och 
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redigerats tillfrågades intervjuobjektet i pilotintevjun att ytterligare titta över frågorna via mail för att 

kontrollera att frågorna blivit tydligare och lättförståeliga. Pilotintervjuer är till för att kontrollera att 

intervjuguiden är rätt utformad och fungerar som underlag. Det gör att intervjuarna blir mer vana och 

säkra i intervjuprocessen (Bryman & Bell, 2005). 

 

Slutligen bestod intervjuguiden av tio frågor.  

 

Tanken vid utformningen av respektive fråga: 

 

Inom vilken idrott har du erfarenhet av en destruktiv ledare? Frågan ställdes för att erhålla 

bakgrundsfakta och en bild av vilken miljö den destruktiva ledaren var verksam inom.  

 

Hur lång erfarenhet har du av en destruktiv ledare? Frågan användes för att erhålla ytterligare 

bakgrundsfakta där det upplevs som relevant att reda ut hur lång tid idrottsutövaren hade erfarenhet av 

den destruktiva ledaren. 

 

Kan du beskriva din destruktiva ledares agerande? Frågan ställdes för att ta reda på hur en destruktiv 

ledare agerar enligt idrottsutövarnas egen uppfattning för att se om de överensstämde med definitionen 

av destruktivt ledarskap (Linstead, Maréchal & Griffin, 2014; McCabe, 2014; Griffin & Lopez, 2005; 

Vaughan, 1999; Hogan & Kaiser, 2005; Einarsen, Aasland & Skogstad, 2007; Padilla, Hogan & Kaiser, 

2007; Krasikova, Green & LeBreton, 2013; Judge, Picollo & Kosalka, 2009). 

 

Upplever du att din ledare var destruktiv under en längre tid eller handlar det endast om någon specifik 

situation/situationer? Frågan utformades för att ta reda på om ledaren hade ett repetitivt destruktivt 

beteende eller om det handlade om enstaka situationer. Detta för att ta reda på under vilka förhållanden 

ledaren agerade destruktivt, vilket kan ha en avgörande roll gällande påverkan. Även för att destruktivt 

ledarskap beskrivs som ett repetitivt beteende (Einarsen, Aasland & Skogstad, 2007). 

 

Varför anser du att din ledare kan beskrivas som destruktiv? Frågan ställdes för att ta reda på varför 

idrottsutövaren upplever att ledaren var destruktiv. Det var essentiellt att reda ut varför idrottsutövaren 

uppfattar ledaren som destruktiv för att sedan väga ihop detta och analysera med teori som definierar 

destruktivt ledarskap eller reder ut dimensioner av destruktivt ledarskap (Linstead, Maréchal & Griffin, 

2014; McCabe, 2014; Griffin & Lopez 2005; Vaughan, 1999; Hogan & Kaiser, 2005; Einarsen, Aasland 

& Skogstad, 2007; Padilla, Hogan & Kaiser, 2007; Krasikova, Green & LeBreton, 2013; Judge, Picollo 
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& Kosalka, 2009; Pelletier, 2010).  

 

Hur upplever du att dina lagkamrater, om du hade några, påverkades av den destruktiva ledaren? 

Frågan utformades för att ta reda på om idrottsutövaren observerat den destruktiva ledarens påverkan på 

andra med samma ledare, eftersom destruktivt ledarskap kan ha olika påverkan beroende på hur en 

följare hanterar ledaren (May et al., 2014; Padilla, Hogan & Kaiser, 2007). 

 

Upplever du att den destruktiva ledaren hade någon positiv påverkan på din prestation, i så fall vad? 

Teori visar att destruktivt ledarskap kan ha positiva effekter och att negativa händelser kan ha en 

starkare påverkan än positiva händelser, därför utformades denna fråga för att ta reda på om detta var 

fallet inom idrott med destruktiva ledare (Padilla, Hogan & Kaiser, 2007; Baumeister et al., 2001).  

 

Upplever du att den destruktiva ledaren hade någon negativ påverkan på din prestation, i så fall vad? 

Teori visar att destruktivt ledarskap kan ha negativa effekter, därför utformades denna fråga för att ta 

reda på om detta var fallet inom idrott med destruktiva ledare (Padilla, Hogan & Kaiser, 2007; 

Thoroughgood et al., 2012; May et al., 2014; Schilling, 2009; Tepper, 2000; Ferris et al., 2007; 

Sankowsky, 1995; Kramer, 2003). 

 

Upplever du att din prestation inom idrotten varierade beroende på ledarens agerande, i så fall på 

vilket sätt? Frågan ställdes för att reda ut om det fanns ett samband mellan ledarens agerande och 

idrottsutövarens prestation, med andra ord om ledaren påverkade intervjuobjektens prestation. 

 

Är du fortfarande aktiv inom samma idrott med samma ledare? Om inte, anser du att ledaren hade 

något att göra med ditt avhopp? Frågan användes i syfte att ta reda på om ledaren påverkade 

idrottsutövaren i den graden att den ville lämna idrotten på grund av ledaren. Detta eftersom destruktivt 

ledarskap kan driva följare till att lämna en organisation (Tepper, 2000; Ferris et al., 2007). Dessutom 

ställdes frågan för att klargöra att intervjuobjekten inte hade den destruktiva ledaren än idag.  

3.4 Trovärdighet och äkthet 

För att bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning går det att använda begreppen trovärdighet och äkthet 

som är en version av validitet och reliabilitet, men mer lämpad för en kvalitativ ansats. Trovärdighet kan 

delas in i de fyra delkriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 
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bekräfta. Äkthet kan delas in i de fem delkriterierna rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet och taktiskt autenticitet (Bryman & Bell, 2005).  

Tillförlitlighet kan ha uppnåtts då undersökningen följer de kriterier som en kvalitativ ansats innebär. 

Utöver detta utfördes en respondentvalidering där idrottsutövarna i undersökningen bekräftade att deras 

svar och empiri överensstämde med verkligheten (Denscombe, 2009). Denna validering skedde via mail 

och intervjuobjekten fick ta del av deras svar och empiriavsnittet i undersökningen. Beträffande 

överförbarheten i undersökningen kan den delvis uppnås då den erhåller detaljer hos en grupp individer 

som delar egenskapen att de har erfarenhet av en destruktiv ledare inom idrott, men den brister i djupet 

eftersom intervjuerna inte varit tillräckligt djupgående då mer tid vid intervjuerna kan ha behövts för 

detta. Undersökningen går att granska då varje steg i arbetsprocessen redogjordes och studien har gjorts 

pålitlig genom att varje fas i undersökningen är tillgänglig. Undersökningen ger en stor möjlighet att 

styrka och bekräfta i och med att frågorna i intervjun i största mån inte var ledande och intervjuobjekten 

hade möjligheten att själva reda ut begreppet destruktivt ledarskap, med andra ord blev de inte 

påverkade av någon tidigare definition på begreppet (Bryman & Bell, 2005). Trots detta behövde deras 

tolkning överensstämma med definitioner av destruktivt ledarskap enligt teorier för att vara en del av 

empirin.  

Det som undersökningen kan ha levt upp till var en rättvis bild samt en pedagogisk autenticitet. En 

rättvis bild kan ha uppnåtts då undersökningen ger en rättvis bild av åsikter och uppfattningar i den 

grupp som undersöktes. Empirin representerar det som avsågs undersökas, även om empirin inte går in 

på djupet i någon specifik grupp. Gruppens åsikter är rättvisa för gruppen. Undersökningen kan ha 

bidragit till att idrottsutövarna fick en bättre bild av hur andra uppfattar samma verklighet och på det 

sättet kan pedagogisk autenticitet uppnås (Bryman & Bell, 2005).  

 

3.5 Metodkritik 

 

Undersökningen bör ställa sig tämligen kritisk till idrottsutövarna då upplevelser är subjektiva och 

människor tenderar att framställa sig själva på bästa sätt. Med andra ord, eftersom denna undersökning 

inte tar hänsyn till hur idrottsutövarna själva agerar och påverkar ledaren, kan de framställa ledaren på 

ett sätt som inte är rättvist. En annan idrottsutövare kan i samma situation, med samma ledare, uppleva 

erfarenheten annorlunda beroende på bakomliggande påverkan. Dessutom kan anonymiteten hos 

intervjuobjekten bidra till en känsla av mindre äkthet i identiteterna (Gillham, 2008).  
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Kritik går att rikta mot det att studiens intervjuobjekt valdes ur ett snöbollsurval och som ett resultat av 

det bestod intervjuobjekten endast av idrottsutövare mellan 19-24 år, vilket är yngre vuxna och som vid 

tidpunkten de hade en destruktiv ledare var ungdomar. Det går inte att komma ifrån det att ungdomar 

och vuxna upplever saker annorlunda och man kunde ha fått en helt annan bild av destruktivt ledarskap 

från vuxna.  

 

Även om det i detta fall ansågs mest fördelaktigt att inte spela in intervjuobjektens svar då ämnet som 

behandlades i undersökningen är känsligt, finns det en brist med att undvika inspelning. Relevant empiri 

kan ha missats och det är alltid en risk med att undvika inspelning (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Intervjufrågorna utformades på ett sätt för att i största mån undvika ledande frågor. Det går dock att rikta 

kritik mot intervjuguidens sista fråga. Frågan rör om ledaren kan vara en anledning till avhopp från 

idrotten då teori visar att en ledare kan ha påverkan på avhopp (Tepper, 2000; Ferris et al., 2007). Då 

frågan drar upp ledaren som en potentiell anledning finns det en risk att den på något sätt leder 

idrottsutövaren till ett svar som möjligtvis hade varit annat om ledaren inte hade nämnts som anledning.  
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4 Empiri 

 

I detta kapitel presenteras det material som tagits fram genom semistrukturerade intervjuer.  

 

4.1 Destruktivt ledarskap inom idrottsorganisationer 

 

Samtliga intervjuobjekt utom en var verksamma inom lagidrotter med lagkamrater. Intervjuobjekt 14 

var verksam inom en idrott där man är individuell i sitt utövande och ledaren leder idrottsutövaren 

individuellt. Erfarenheten av en destruktiv ledare hos intervjuobjekten varierar i tid mellan någon månad 

till tio år.  

 

4.1.1 Destruktiva ledarens agerande  

 

Idrottsutövarna beskriver sina ledares agerande på olika sätt, även om deras ledare inom idrotten 

emellertid påminner om varandra. Några av ledarna präglades av passivitet, vissa av utfrysning samt 

favorisering och andra av kontrollbehov samt en hård ledarskapsstil.  

 

Två av intervjuobjekten har erfarenhet av en ledare som agerat passivt och beskriver det på följande sätt:  

 

”Ledarens agerande var passivt och när jag blev misshandlad på plan av en lagkamrat valde han att ta 

avstånd. Han såg vad som pågick, men uppmärksammade inte det som hände, utan valde att ignorera 

händelserna konstant.” (Intervjuobjekt 9)  

 

”Tränaren tog extremt mycket avstånd, vilket ledde till en subhierarki i gruppen där vissa 

översittarfasoner förekom. Dessa fasoner gick ut över mig och jag kände mig nedtryckt. Dessutom blev 

jag väldigt sällan uppmuntrad, vilket resulterade i brist i min prestation och självkänsla.” 

(Intervjuobjekt 6) 

 

Flera av idrottsutövarna förklarar sina ledares agerande med ord som utfrysning och favorisering. 

Flertalet av ledarna favoriserade sina egna barn som var med i laget och lät sina val kretsa kring sina 

barn. Det kunde vara att idrottsutövarna blev illa behandlade för att ledarens son skulle få en plats i 

laget, även om en plats i laget inte fanns tillgänglig. En idrottsutövare förklarar situationen på detta sätt: 
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”Ledaren använde ett otrevligt sätt till sin sons fördel. Detta genom att alltid hylla sin son och låta 

andra ledare ta hand om resten av laget. Han höjde sonen över laget och samtidigt nedvärderade mig 

och de andra i laget. Jag och de andra i laget som inte var sonen fick råd av honom som inte var 

fungerande. Exempel på detta var att vi blev tillsagda att inte passa varandra och vara egoistiska.” 

(Intervjuobjekt 6)  

 

Vidare anser även intervjuobjekt 3 att hennes ledare använde sig av favorisering och beskriver ledaren 

som partisk, där ledarens dotter fick mest uppmärksamhet. Även denna ledare nedvärderade resten av 

laget och gav aldrig beröm till de idrottsutövare han inte tyckte om. Dessutom jämförde han 

idrottsutövarna med varandra och frös ut dem han fattade mindre tycke för.  

 

Favorisering och utfrysning kunde även ta sin plats i form av förutfattade meningar från den destruktiva 

ledaren om idrottsutövarna. Ledaren använde sina förutfattade meningar om idrottsutövarna och agerade 

utefter detta: 

 

”Då han redan hade sin förutfattade syn, fanns det ingen mening i hur jag och vissa i laget presterade. 

Ledarens favoritspelare särbehandlades till skillnad från de övriga i laget, vilket skapade irritation och 

jag upplevde laget som delat.” (Intervjuobjekt 12) 

 

Resten av intervjuobjekten förklarar ledarna på olika sätt, men där samtliga ledare använde en hård 

ledarskapsstil med kontroll och utskällningar.  

 

”Tränaren agerade väldigt hetsigt och aggressivt. Han lät sina impulser styra alldeles för mycket 

istället för att leda laget. Ibland såg tränaren inte situationen för vad den var, exempelvis om någon 

blev skadad eller liknande. Han styrdes ofta av viljan att vinna istället för att se till individens 

utveckling, vilket kan förklaras som att min tränares egen agenda var viktigare än lagets agenda. Han 

skiljde sig extremt i sitt sätt när det gällde match och efter match, två helt olika personligheter. Under 

match lät han känslorna styra och var väldigt aggressiv, medan utanför matcherna var han lugnare och 

hade ett lekfullt humör. Detta gav delade uppfattningar om honom. Den destruktiva sidan visade sig på 

plan, men inte utanför plan.” (Intervjuobjekt 4)  

 

Även intervjuobjekt 1 förklarar hennes ledare som hård och bestämd. Under tiden som intervjuobjektet 

hade ledaren tränade laget mycket och hårt, detta för att de inte hade något val, även om alla i laget var 

tämligen unga fortfarande och idrotten skulle handla om att ha roligt. Trots att laget vann fick de inget 
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beröm, vilket resulterade i att idrotten inte blev lika rolig. Idrottsutövaren förklarar att utskällning 

skedde konstant och de alltid fick höra vad de hade kunnat göra bättre. Detta ledde till dålig stämning i 

laget och deras matcher präglades allmänt av dålig stämning mellan både idrottsutövarna och ledaren. 

Ledaren fick dessutom ofta rött kort av domaren under match som följd av olämpligt beteende.  

 

Det fanns destruktiva ledare som förklaras som hårda i sitt sätt och samtidigt opedagogiska: 

 

”Jag skulle beskriva min tränare som väldigt sträng och opedagogisk och tog på sig alldeles för många 

uppgifter. Ett exempel på ett olämpligt agerande var under en träning när tränaren skrek på mig, 

framför lagkamraterna, för att jag inte sprang tillräckligt snabbt baklänges. Detta var under första 

träningen med honom, vilket upplevdes som ännu jobbigare för mig.” (Intervjuobjekt 10) 

 

”Hon var väldigt opedagogisk och jag var väldigt ung, vilket kräver en pedagogisk ledare. Hon skrek 

varje gång det inte gick precis som hon önskade samt svor och kunde yttra sig elakt om mig. Jag 

upplevde att hon inte var speciellt lyftande, vilket jag anser behövdes i den åldern.” (Intervjuobjekt 14)  

 

Intervjuobjekt 5 menar att ledaren fick dem att känna sig rädda och pressade innan träningar. Stundtals 

hade ledaren en dålig dag och då tog han ut de över laget. Ledaren hade ett väldigt högt kontrollbehov 

och idrottsutövarna skulle spela, handla samt vara på ett visst sätt.  

 

Förutom att många av ledarna använde sig av utskällningar, ett opedagogiskt tillvägagångssätt och 

kontroll, finns de idrottsutövare som beskriver att ledarna var väldigt negativa:  

 

”Han hade väldigt svårt att acceptera att människor har olika åsikter. Tränaren var otroligt kunnig på 

idrotten, men hade ingen känsla för kommunikation. Han skällde ofta för mycket och glömde ofta att 

uppmärksamma de positiva saker vi gjorde. Han hade dessutom svårt för att vara tydlig vid förklaringar 

och blev irriterad när jag inte förstod eller gjorde fel.” (Intervjuobjekt 11)  

 

”Jag anser att ledaren valde att fokusera på negativa aspekter av vårt spelande. Direkt efter en vunnen 

match kunde han komma fram och påpeka vad jag gjorde negativt. Kritiken var inte konstruktiv, utan 

handlade endast om vilka fel jag gjorde.” (Intervjuobjekt 2) 
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4.1.2 När ledaren agerade destruktivt  

 

Majoriteten av intervjuobjekten upplever det som att deras ledare var destruktiva under hela den tid som 

de hade den, även om varje intervjuobjekt upplever situationen på olika sätt.  

 

De flesta av idrottsutövarna har inget mer att uttrycka än att ledaren var destruktiv under en längre tid. 

Intervjuobjekt 4 upplever att ledaren agerade exakt likadant under de flesta åren, förutom mot slutet då 

han lät andra ledare ta över mer. När den destruktiva ledaren blev den ledaren utan mest makt 

förändrades han, med andra ord dämpades den destruktiva personligheten.  

 

Även om de flesta av idrottsutövarna upplever sina ledare som destruktiva under en längre tid, finns det 

dem som upplever att det handlade om situationer som ledaren var destruktiv: 

 

”Min ledare skulle jag beskriva som destruktiv endast i matchsammanhang, men annars som en väldigt 

sympatisk ledare.” (Intervjuobjekt 4) 

 

Andra situationer som intervjuobjekten beskriver är att det destruktiva ledarskapet uppstod när ledaren 

ville vinna matcher eller om en match gick dåligt. Vann laget en match fanns inte det destruktiva 

ledarskapet från ledaren. I två fall med intervjuobjekt 13 och 16 handlar det om att ledaren endast var 

destruktiv mot enstaka personer. Intervjuobjekt 13 förklarar att vid enstaka träningar fick han göra 

övningar helt själv på en egen planhalva, medan resten av laget körde på andra planhalvan. 

 

4.1.3 Varför ledaren anses vara destruktiv  

 

Idrottsutövarna upplever och beskriver olika anledningar till varför deras ledare kan uppfattas som 

destruktiva. 

 

Flera av idrottsutövarna menar att ledarna var destruktiva eftersom att de inte bidrog med någon 

utveckling och påverkade idrottsutövarna negativt. Ledaren tog inte fram det bästa ur laget och det är 

flertalet av idrottsutövarna som uttrycker sig på detta sätt om varför ledaren var destruktiv:  

 

”Det fanns en press som uppstod när ledaren förändrades under match, vilket var svårt att hantera. 

Detta speciellt i förhållande till hur han annars var, vilket gjorde att matchsituation bringade en viss 

ångest även om kärleken för idrotten fanns där.” (Intervjuobjekt 4) 
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”Han fick mig att känna rädsla, oro och jag fick dåligt självförtroende. Känslor som inte fungerar att ha 

när man idrottar.” (Intervjuobjekt 5) 

 

”Hans ledarskap ledde till att jag och lagkamrater kände rädsla inför honom.” (Intervjuobjekt 10) 

 

”Jag anser att ledaren var destruktiv för att han inte tog fram det bästa ur laget som helhet och den 

påverkade gruppen negativt. Särskilt då han alltid fokuserade på sin egen son och målade upp sin egen 

son som bäst där resten av laget sågs som ett bihang.” (Intervjuobjekt 6) 

 

”Ledaren förstörde ofta stämningen med sitt humör och lät oftast argare än vad som var nödvändigt. 

Detta bidrog till en dålig stämning hos mig och lagkamraterna.” (Intervjuobjekt 11)  

 

Andra intervjuobjekt anser att ledaren var destruktiv eftersom ledaren inte agerade ordentligt när denne 

borde det i olika former. Det kunde handla om avstånd från händelser, gav ingen beröm och hade 

förutfattade meningar där ledaren inte orkade ge uppmärksamhet åt förändringar. Idrottsutövarna 

förklarar:  

 

”Min ledare kan förklaras som destruktiv då han inte satte stopp för misshandel som uppstod under 

tiden jag var aktiv. Denna misshandel som skedde under flertalet gånger ledde till både fysiska och 

psykiska skador som påverkade mig väldigt negativt.” (Intervjuobjekt 9) 

 

”Min ledare var destruktiv då han var dominant och krävande. Han nöjde sig aldrig. Detta anser jag 

kan vara positivt ibland, att ha lite press på sig, men hans tillvägagångssätt var destruktivt då laget och 

jag aldrig fick belöning eller beröm när vi gjorde något bra. Detta ledde till att jag och laget slutade att 

utvecklas.” (Intervjuobjekt 1)  

 

”Han kunde inte se prestationer från ett neutralt perspektiv, utan han hade redan en färdig bild över 

alla i laget och den ändrades inte under säsongen. Även om jag eller andra i laget presterade, kunde 

inte denna ledare se detta då bilden av oss i laget redan var klar för honom. Det fanns inte en möjlighet 

att bevisa något eller känna glädje över sin prestation.” (Intervjuobjekt 12) 

 

Intervjuobjekt 7 menar att ledaren var destruktiv och inte lämpad som ledare då han särbehandlade 

idrottsutövare och splittrade laget samt fokuserade enbart på en liten skara i laget och struntade i resten. 
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Även intervjuobjekt 2 anser att ledaren inte var lämpad som ledare då han inte agerade för lagets bästa 

och gav inte idrottsutövarna plats eller utrymme utan snarare tog energi.  

 

Slutligen belyser intervjuobjekt 13 och 14 att deras ledare agerade på ett sätt som var destruktivt med 

idrottsutövare i en sådan ung ålder. I ena fallet var ledaren opedagogisk på ett sätt som påverkade en ung 

idrottsutövares självförtroende, glädje och motivation. I det andra fallet upplever idrottsutövaren att 

ledaren förstörde idrotten. 

 

4.2 Positiv påverkan på prestation 

 

Intervjuobjekten beskriver att deras destruktiva ledare i vissa fall kunde påverka deras prestation 

positivt.  

 

Något som många av intervjuobjekten har gemensamt är att destruktiva ledarna ökade deras motivation 

till att prestera bra inom sin idrott. Denna motivation drevs av viljan att kunna motbevisa ledaren att 

man hade det som krävdes för att på det sättet kunna få positiv kritik från ledaren samt visa att man var 

bättre än denne trodde.  

 

Den destruktiva ledaren har enligt några av idrottsutövarna haft en positiv påverkan på deras prestation 

och motivation genom att den bidrog till en målmedvetenhet eftersom idrottsutövarna ville nå målen 

som hade förutbestämts av ledaren och undvika negativt bemötande från ledaren.  

 

En idrottsutövare förklarar detta: 

 

”Jag upplevde att rädslan för tränaren påverkade mig positivt då jag försökte prestera bättre för att 

undvika skrik och dålig behandling.” (Intervjuobjekt 16) 

 

Det var både vilja och rädsla hos flertalet av idrottsutövarna som gav positiva följder. En positiv 

påverkan på intervjuobjekt 6 var att rädslan som han kände ledde till att alltid göra sitt bästa och noga 

förberedelser. Den destruktiva ledaren bidrog till skinn på näsan och idrottsutövaren upplevde sig som 

starkare inför andra ledare som han fick i efterhand.  
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Intervjuobjekt 1 förklarar denna rädsla som en form av press och ansåg att den destruktiva ledaren 

bidrog till en ökad press till att prestera bra, vilket gjorde att idrottsutövaren även presterade bättre. Hon 

var inte orolig för att förlora en match, utan mer orolig för att ledaren inte skulle vara nöjd med hennes 

prestation. 

 

Flera av intervjuobjekten menar att ledaren påverkade dem positivt då antingen en ilska, gnista eller 

adrenalinkick uppstod som följd av den destruktiva ledarens agerande, vilket bidrog till en ökning i 

självförtroendet och en vilja att prestera bättre. Idrottsutövarna beskriver denna ilska, gnista eller 

adrenalinkick på olika sätt:  

 

”Hans intensitet fungerade som en adrenalinkick på samma gång som han var destruktiv. Man hade 

känslan att alltid vilja prestera bra. När man gjorde någonting bra kändes det som att man fick ett 

starkt och konkret beröm, då tränaren värdesatte bra prestationer högt. Det gjorde att det kändes ännu 

bättre att prestera bra eftersom han hade så höga krav.” (Intervjuobjekt 4) 

 

”En gnista tändes inom mig eftersom tränarens brist på uppmärksamhet och negativitet fick mig att 

vilja visa motsatsen. Jag upplevde en känsla inom mig, en form av irritation, som fick mig att vilja 

motbevisa honom och jag kände på det sättet en ökning i mitt självförtroende.” (Intervjuobjekt 3) 

 

”Ledaren hade en positiv påverkan på mig genom att det tände min tävlingslust och instinkten att inte 

ge sig, att visa att man är bättre än vad han tror. Det är dessutom alltid kul och vinna. Denna typ av 

ledarskap brukar fungera rätt målinriktat och bra för att ta fram en stark hunger efter att vinna.” 

(Intervjuobjekt 6) 

 

Två av intervjuobjekten menar att den destruktiva ledaren inte hade någon positiv påverkan på deras 

prestation under tiden de var verksamma inom idrotten, men att ledaren påverkat dem positivt i 

efterhand. Ett av intervjuobjekten anser inte att den destruktiva ledaren har haft någon positiv påverkan 

inom idrotten som idrottsutövaren fortfarande är verksam inom, men att ledaren haft positiv påverkan 

utanför idrotten. Idrottsutövarna uttrycker sig på detta sätt: 

 

”Ledaren hade ingen positiv påverkan på mig för stunden, men erfarenheten har stärkt mig i efterhand 

då jag lärt mig att bita ihop och prestera bra, även vid lite motvind.” (Intervjuobjekt 13) 
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”Min tränares hårda sätt bidrog med bra styrketräning som jag fått användning av under en längre 

tid.” (Intervjuobjekt 11) 

 

”Jag skulle inte påstå att han påverkat mig positivt under idrotten, men utanför idrotten kan jag känna 

att han påverkat mig positivt på något sätt. Jag hanterar situationer på andra sätt än tidigare som jag 

kan dra nytta av.” (Intervjuobjekt 15) 

 

4.2.1 Positiv påverkan på lagkamraters prestation  

 

Det är endast några få idrottsutövare som upplever att deras lagkamraters prestation påverkades positivt 

av den destruktiva ledaren. Ett intervjuobjekt menar att ledarens aggressiva attityd kunde vara en 

motivationshöjare för vissa idrottsutövare.  

 

Några av intervjuobjekten upplever att den destruktiva ledaren favoriserade vissa lagkamrater, vilket 

ledde till att de favoriserade personernas prestation påverkades positivt av ledaren, medan de andras inte 

gjorde det. De favoriserade lagkamraterna prioriterades av ledaren och fick mer positiv feedback, vilket 

också ökade deras självförtroende.  

 

4.3 Negativ påverkan på prestation 

 

Samtliga intervjuobjekt i denna studie anser att deras prestation påverkades negativt på något sätt av den 

destruktiva ledaren de hade inom sin idrott. Något som är gemensamt för de flesta av idrottsutövarna är 

att ledarens destruktiva ledarskap bidrog till att de mådde dåligt och att det i sin tur försämrade deras 

prestation. Ledarens destruktiva ledarskap gjorde även att flertalet av idrottsutövarna tappade intresset 

för att gå på träningar, matcher eller tävlingar. De upplever även att ledaren tog bort det roliga med 

idrotten och glädjen för idrotten minskade. De kände sig dåliga och betydelselösa eftersom de inte fick 

någon positiv kritik från ledaren.  

 

Intervjuobjekt 12 och 14 anser att deras prestation påverkades negativt eftersom de var rädda för att få 

skäll, vilket gjorde att träningen bidrog med en negativ känsla och det i sin tur ledde till att prestationen 

blev sämre. Dessutom upplever de att självförtroendet påverkades negativt och det bidrog till att de blev 

mer tillbakadragna och inte presterade lika bra under träningar och tävlingar.  
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En rädsla för misslyckande och en oro gentemot den destruktiva ledaren gjorde att prestationen och 

självförtroendet försämrades hos intervjuobjekt 4, 5, 10 och 13, eftersom de i och med detta inte 

utvecklades inom idrotten. Även överprestation var något som idrottsutövarna upplevde eftersom de 

ville leva upp till ledarens krav, vilket i sin tur påverkade prestationen då det lätt uppstod låsningar och 

utvecklingen hämmades.  

 

Bristen på förtroende för sin ledare var ett problem: 

 

”Jag tappade förtroendet för tränaren och humöret påverkades på träningarna, vilket gjorde att fokus 

lades på fel saker och prestationen och mitt välmående försämrades på grund av detta.” (Intervjuobjekt 

11) 

 

I fallet med intervjuobjekt 9 där ledaren var passiv när en lagkamrat upprepat misshandlade honom på 

plan, upplever han att prestationen och välmåendet försämrades då han ständigt behövde försvara sig 

gentemot ledaren. Ledaren hade inget fungerande bemötande, vilket fick negativa konsekvenser.  

 

4.3.1 Negativ påverkan på lagkamraters prestation 

 

Majoriteten av idrottsutövarna upplever att deras lagkamraters prestation påverkades negativt av den 

destruktiva ledaren.  

 

Lagkamrater som upplevdes som osäkra idrottsutövare och inte tillhörde de bästa i gruppen kunde få en 

mer osäker tillvaro och upplevde en ångest vid match på grund av ledaren. Det uppstod en typ av 

segregation mellan de bättre och de sämre i laget, vilket uppenbarligen var negativt för de lagkamrater 

som ansågs vara de sämre i laget.  

 

Denna favorisering och segregation uttrycker flertalet idrottsutövare: 

 

”Jag skulle säga att han påverkade lagkamraterna negativt om man inte var en av de som 

favoriserades. Ett exempel på detta är att mina lagkamrater kunde få sitta på bänken utan anledning 

och det uppstod en förvirring i laget.” (Intervjuobjekt 13) 
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”De lagkamrater som blev utstötta och inte favoriserade fick ingen speltid eller uppmärksamhet. Detta 

ledde till att lagkamraterna tappade självförtroendet och slutade i laget. Ledaren var en stor anledning 

till varför dem hoppade av idrotten.” (Intervjuobjekt 7) 

 

”Flera av lagkamraterna påverkades negativt och detta för att de kände sig förbisedda, vilket ledde till 

en sämre prestation och sämre självförtroende hos dem.” (Intervjuobjekt 6) 

 

Flera av intervjuobjekten beskriver att deras lagkamrater upplevde sin ledare som väldigt kall och 

negativ. Intervjuobjekt 9 förklarar att ledaren påverkade lagkamraterna på ett negativt sätt då 

idrottsutövaren uppfattar det som att lagkamraterna ansåg att ledaren var väldigt känslokall och inte 

human.  

 

Det är idrottsutövare som förklarar att de anser att de själva påverkades annorlunda av den destruktiva 

ledaren än sina lagkamrater, till och med att lagkamraterna påverkades mer negativt än idrottsutövaren 

själv. Ett intervjuobjekt menar även att lagkamraterna inte heller påverkades. De uttrycker sig följande: 

 

”Alla i laget påverkades tillsammans, samtidigt som de påverkades individuellt. Jag tror att många i 

laget mådde sämre och tog åt sig mer än andra och mig när tränaren använde sig av utskällningar eller 

bestraffningar, medan andra kunde rycka på axlarna åt situationen. Men jag tror definitivt att det 

destruktiva ledarskapet har påverkat laget negativt även idag, inte bara inom idrotten. Jag menar att 

det kan finnas en rädsla och brist i självförtroendet hos lagkamraterna än idag.” (Intervjuobjekt 1) 

 

”Jag anser att mina lagkamrater påverkades mer negativt än vad jag själv gjorde. Många hade svårt att 

ta ledarens kritik och tog illa upp av hans tillvägagångssätt. Jag lärde mig istället att ta allt med en 

nypa salt och inte lyssna på allt han sa, vilket var svårt för de flesta av mina lagkamrater.” 

(Intervjuobjekt 11)  

 

”Mina lagkamrater påverkades inte alls av tränarens beteende, men de flesta upplevde ändå en form av 

rädsla inför att bli utskällda.” (Intervjuobjekt 10)  

 

4.4 Hur prestationen varierade beroende på ledarens agerande 

 

Majoriteten av intervjuobjekten ser en koppling mellan deras prestation och ledarens agerande, det vill 

säga att idrottsutövarnas prestation varierade beroende på ledarens agerande. Det är endast 
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intervjuobjekt 2, 9 och 16 som anser att det är svårt att avgöra eller anser att ledaren inte hade något med 

prestationen att göra. 

 

Intervjuobjekt 4 upplever att prestationen och humöret kunde gå i cykler beroende på ledarens agerande, 

med andra ord en hård eller obefogad kritik kunde leda till en negativ cykel och beröm kunde leda till en 

positiv cykel. Mycket av prestationen och humöret hos idrottsutövaren hängde ihop med ledarens 

humör.  

 

Hos de flesta av intervjuobjekten handlar det om att variationen i den destruktiva ledarens agerande 

påverkade prestationen, humöret, välmåendet och självförtroendet. Om den destruktiva ledaren agerade 

mer destruktivt, påverkades flertalet av idrottsutövarna negativt och kunde den destruktiva sidan dämpas 

påverkades flertalet av idrottsutövarna positivt.  

 

Det är flera av intervjuobjekten som upplever att prestation, humör, välmående eller självförtroende 

kunde hänga ihop med ledarens humör: 

 

”Jag presterade väldigt bra när humöret hos min tränare var bra, men mådde i stort sätt dåligt oavsett 

om prestationen var bra eller dålig. Detta för att det fanns en press från honom som krävde att jag 

presterade bra.” (Intervjuobjekt 5) 

 

”Om ledaren var glad och inte krävande presterade jag oftast bättre och mådde bättre, medan 

prestationen kunde vara sämre och jag blev utbytt när ledaren var sur eller mindre nöjd. Jag menar att 

laget spelade bra när han ledde laget rätt, men vinsten blev för viktig för honom och det gick ut över 

laget.” (Intervjuobjekt 1) 

 

”Han påverkade mig med sitt agerande genom att jag blev peppad när han var på ett bra humör, men 

kunde oftast känna mig omotiverad eftersom det inte hade någon betydelse vad jag gjorde. Ledaren 

ändrade aldrig sin förutfattade bild av någon i laget.” (Intervjuobjekt 3) 

 

”På tävling gick det oftast bäst när hon inte var närvarande. På träning var det svårare eftersom man 

sällan fick träna i fred under sin lektion, man fick instruktioner mest hela tiden som blev svåra att ta 

med sig hem och öva vidare på.” (Intervjuobjekt 14) 
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”I och med att mitt självförtroende sakta men säkert försvann vågade jag inte ta för mig på planen. Mitt 

spel och min utveckling hämmades mycket på grund av den här ledaren.” (Intervjuobjekt 7)  

 

Intervjuobjekt 11 menar att ledarens agerande inte alltid påverkade, utan hängde ihop med hennes 

humör. Hade hon en bra dag tog hon inte åt sig, men på en dålig dag gick det inte att undvika att ta åt 

sig. Detta speciellt då ledaren ofta skrek på henne.  

 

4.5 Destruktiva ledarens påverkan på avhopp  

 

Det är några av intervjuobjekten som anser att det är ledaren som påverkat dem till att hoppa av idrotten, 

även om inte samtliga anser att ledaren var anledningen.  

 

Intervjuobjekt 1, 2, 4, 5, 8, 11 och 12 menar att ledaren inte alls hade något att göra med deras avhopp 

från idrotten. Intervjuobjekt 2, 4, 5, 8 och 11 svarar tydligt att ledaren inte hade någon som helst 

inverkan på deras val att hoppa av idrotten, men de två andra idrottsutövarna har andra förklaringar:  

 

”Tränaren hade inte något med mitt avhopp att göra, då klubben agerade och sparkade denna tränare 

från sin post efter cirka tre år. Men hade samma tränare fortsatt tror jag att jag hade slutat eller bytt 

lag på grund av honom.” (Intervjuobjekt 12) 

 

”Ledaren valde själv att sluta träna oss för att vi inte utvecklades. Vi fortsatte dock som lag och jag 

fortsatte spela handboll i några år, även om jag inte är aktiv nu. Han fick mig aldrig att sluta men jag 

vet att några av mina lagkamrater valde att lägga av på grund av honom.” (Intervjuobjekt 1) 

 

Andra intervjuobjekt menar att de inte längre är verksamma inom sin idrott och påstår att det är till en 

följd av den destruktiva ledaren. Intervjuobjekt 7, 9, 10 och 16 förklarar att de hade stannat kvar inom 

idrotten om det inte vore för den destruktiva ledaren. Intervjuobjekt 9 förklarar att han hade stannat kvar 

om det inte vore för att ledaren var passiv när han upprepat blev misshandlad på plan. Resterande av 

idrottsutövarna som hoppade av till följd av ledarens agerande menar att det destruktiva ledarskapet fick 

dem att tröttna på idrotten. Det infann sig en ångest hos dem vid träningarna och en glädje uppstod när 

det var tid att gå hem. Varje ledare hämmade utvecklingen hos varje idrottsutövare på något sätt.  

 

Resten av intervjuobjekten är fortfarande aktiva inom sin idrott, men har en annan ledare nu som de är 

nöjda med, då den tidigare destruktiva ledaren blivit sparkad eller idrottsutövaren själv har bytt klubb. 
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De förklarar att till skillnad från den destruktiva ledaren är deras nya ledare bättre, vägleder mer och 

lyfter upp idrottsutövarna. Vidare förklarar respektive intervjuobjekt att deras nya ledare kommunicerar 

bättre och möjliggör utveckling. Intervjuobjekt 6 menar att det har infunnit sig en starkare motivation att 

bevisa att man är bättre än den tidigare destruktiva ledaren trodde.  

 

4.6 Sammanfattning av det empiriska materialet  

 

Intervjuobjekten förklarar hur deras ledare agerade med ett destruktivt ledarskap. Idrottsutövarna har 

olika erfarenheter av destruktivt ledarskap, men ledarna präglades av passivitet, utfrysning, favorisering, 

hård kontroll eller en hård ledarskapsstil. Några destruktiva ledare använde utskällningar eller press som 

metod. Vissa ledare var dessutom opedagogiska och negativa som tog det roliga ur idrotten. Dessa 

destruktiva ledare var enligt intervjuobjekten destruktiva under en längre tid och för nästintill samtliga 

handlade det om en konstant destruktivitet och inte enstaka situationer. De idrottsutövare som upplever 

att ledaren agerade destruktivt i enstaka situationer menar på att ledaren blev destruktiv endast vid 

matchsammanhang för att viljan att vinna var stark.  

 

Intervjuobjekten menar att deras ledare kunde kallas destruktiva i och med olika anledningar. Många 

ledare hade en negativitet som påverkade idrottsutövarna negativt och vissa ledare hämmade 

utvecklingen hos dem. Vidare kunde ledare förklaras som destruktiva då ledarna tog avstånd från 

händelser, gav inget beröm och hade förutfattade meningar om idrottsutövarna. Utöver detta 

särbehandlade ledare vissa idrottsutövare, vilket skapade en splittring mellan de idrottsutövare i laget 

som ledaren ledde. Intervjuobjekten beskriver att deras ledare kunde förklaras som destruktiva eftersom 

att de inte bidrog till utveckling och gav inget utrymme för att växa, utan tog energi från idrottsutövarna.  

 

Destruktiva ledarna kunde i vissa fall bidra till positiv påverkan på intervjuobjektens och dess 

lagkamraters prestation. Intervjuobjekten förklarar att denna positiva påverkan kunde vara en ökad 

motivation som i sin tur ledde till bättre prestation. Denna motivation kunde drivas antingen av viljan att 

motbevisa sin ledare att man var bättre än ledaren trodde, men även en målmedvetenhet samt att 

idrottsutövarna ville undvika negativ kritik. En rädsla eller press kunde också öka motivationen att 

prestera bättre. Flera av intervjuobjekten menar att ledaren påverkade dem positivt då antingen en ilska, 

gnista eller adrenalinkick uppstod som följd av den destruktiva ledarens agerande, vilket bidrog till en 

ökning i självförtroendet och en vilja att prestera bättre. En del intervjuobjekt menar att den destruktiva 

ledaren hade positiv påverkan på prestationen i efterhand. Med andra ord upplevde de inte en positiv 

påverkan under tiden de utövade idrotten med ledaren, utan senare i livet. Andra intervjuobjekt förklarar 
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att de idrottsutövare som ledaren favoriserade upplevde en positiv påverkan på prestationen, medan de 

som inte blev favoriserade inte upplevde en positiv påverkan.  

 

Samtliga intervjuobjekt upplever att deras destruktiva ledare hade en negativ påverkan på prestation 

både på dem och dera lagkamrater. Majoriteten av intervjuobjekten menar att ett sämre välmående som 

följd av den destruktiva ledaren kunde leda till sämre prestation. Idrottsutövarna kände sig dåliga 

eftersom de inte fick någon positiv kritik och de tappade intresset för att gå på matcher eller träningar då 

ledaren tog bort det roliga med idrotten. Det som även bidrog till sämre prestation var en rädsla för 

utskällningar och en negativ påverkan på självförtoendet. Även en rädsla för misslyckande och oro 

kunde leda till sämre prestation, precis som att många ledare var kalla och ignorerade händelser på plan 

som skadade idrottsutövarna kunde leda till sämre prestation.  

 

Många av intervjuobjekten menar att ledarens destruktiva agerande kunde förknippas med deras 

prestation, då prestationen ofta varierade beroende på ledarens agerande. Hos de flesta av 

intervjuobjekten handlar det om att variationen i den destruktiva ledarens agerande påverkade 

prestationen, humöret, välmåendet och självförtroendet. Om den destruktiva ledaren agerade mer 

destruktivt, påverkades flertalet av idrottsutövarna negativt och kunde den destruktiva sidan dämpas 

påverkades flertalet av idrottsutövarna positivt.  

 

Ungefär hälften av idrottsutövarna upplever att det är den destruktiva ledaren som fick dem att hoppa av 

idrotten, även om inte samtliga anser att ledaren var anledningen.  
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5 Analys 

 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet tillsammans med den teoretiska referensramen.  

 

5.1 Destruktivt ledarskap inom idrottsorganisationer 

 

När Einarssen, Aasland och Skogstad (2007) reder ut begreppet destruktivt ledarskap beskrivs 

destruktivt ledarskap som ett systematiskt och repetitivt beteende hos en ledare, arbetsledare eller chef. 

Empirin visar att de flesta av intervjuobjektens ledare använde ett destruktivt ledarskap under en längre 

tid, medan resten beskriver att det endast förekom i vissa situationer, men återkommande. Inom 

idrottsorganisationer kan destruktivt ledarskap förekomma repetitivt och systematiskt om man ser till 

empirin. Pågår det inte konstant, kan det handla om återkommande situationer där situationerna liknar 

varandra. Inom idrotten verkar det vara gemensamt hos flera av intervjuobjekten att om ledaren inte 

konstant var destruktiv, var det endast under match eller tävlingstillfällen, vilket framförallt 

intervjuobjekt 4 uttrycker. Ofta agerade ledarna destruktivt endast vid matchsammanhang och 

tävlingssammanhang för att sedan återgå till ett ledarskap utan destruktiva egenskaper enligt 

intervjuobjekt 4. Det kan handla om den starka viljan att vinna hos ledarna som får den att agera 

destruktivt. Ett vanligt systematiskt och repetitivt beteende hos ledare inom idrottsorganisationer i denna 

studie kan därför vara, på grund av en stark vilja att vinna, agera destruktivt i matchsammanhang och 

tävlingssammanhang.  

 

Ett destruktivt ledarskap inom organisationer beskrivs bland annat som att det är när en ledare, 

arbetsledare eller chef bryter mot organisationens legitima intressen genom att undergräva eller sabotera 

organisationens mål, uppgifter, effektivitet, motivation, välmående eller arbetstillfredsställelse hos de 

underordnade (Einarsen, Aasland & Skogstad, 2007). Dessutom kan destruktivt ledarskap ses som en 

process med dominans, tvång och manipulation snarare än påverkan, övertygelse och engagemang där 

det är ett större fokus på ledarens egna behov än på större sociala gruppers behov (Padilla, Hogan & 

Kaiser, 2007). Intervjuobjekt 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 och 14 förklarar att ledaren kan sabotera målen 

genom att, med ett destruktivt ledarskap, försämra prestationen hos dem som i sin tur påverkar målen, 

men att ledaren agerar destruktivt för att vinna. Inom idrottsorganisationer visar empirin i denna studie 

att det ofta inte handlar om att den destruktiva ledaren vill sabotera målen, utan att det troligtvis handlar 

mer om att den vill, med höga krav, nå målen och uppgifterna på bästa sätt. Här finns det ett fokus på att 

vinna där ekonomisk vinning inte är högsta prioritet och inte det mål man strävar efter att uppnå (Smith 
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& Stewart, 2010). Det är ofta besvikelsen i att inte uppnå målen som leder till att den destruktiva ledaren 

agerar mer destruktivt. Enligt intervjuobjekt 4 var ofta ledaren väldigt mån om sin egen vilja och sina 

egna mål, snarare än idrottsutövarnas vilja och välmående. Precis som i organisationer verksamma inom 

andra områden, kan destruktiva ledarna sabotera idrottsutövarnas effektivitet, motivation, välmående 

eller tillfredställelse inom idrottsorganisationer, även om det inte är på det sättet i samtliga fall. Men i 

vissa fall kan motivationen enligt intervjuobjekten påverkas positivt av en destruktiv ledare. 

Idrottsutövarna får i majoriteten av fall enligt empirin i denna studie sämre välmående, även om en ökad 

motivation till följd av ledaren leder till bättre prestationer. Detta kan kopplas till att ledare inom 

idrottsorganisationer ändå skiljer sig från hur ledare inom andra typer av organisationer agerar och hur 

de uppnår resultat (Gammelsæter, 2013). Det går därför att uttrycka att destruktivt ledarskap inom 

idrotten i denna studie kan vara ett ledarskap där ledaren, på grund av höga krav och en stark vilja att 

vinna samt nå målen, saboterar välmående, självförtroende och stundtals motivation samt prestation, 

men kan i vissa fall även öka motivation och prestation. Detta är något som inte tidigare forskning 

uppmärksammat vara en effekt i organisationer utan här skiljer det sig i hur destruktiva ledare påverkar 

just idrottsutövare. En destruktiv ledare inom andra typer av organisationer bidrar till att motivationen 

snarare minskar och det blir en negativ påverkan. 

 

Precis som Padilla, Hogan och Kaiser (2007) förklarar, att mottagliga följare och främjande miljöer är 

en del till varför destruktivt ledarskap kan finnas, finns det anledning att tro att det inom 

idrottsorganisationer i denna studie kan handla om hur idrottsutövaren fungerar och är som avgör 

destruktiviteten. Med andra ord, destruktivt ledarskap kan existera om idrottsutövaren är mottaglig för 

detta. Detta eftersom intervjuobjekt 1, 10 och 11 beskriver att de kunde påverkas annorlunda än sina 

lagkamrater. Inom idrottsorganisationer kan det finnas en mer instabil sida än vad det kan finnas inom 

andra typer av organisationer och det som är instabilt när det gäller idrott är den prestationsförmågan 

som finns hos idrottsutövarna (Smith och Stewart, 2010). När prestationsförmågan är instabil och 

varierar hos olika idrottsutövare kan det vara att det bidrar till att destruktiviteten hos ledaren påverkar 

dem i olika utsträckning. 

 

Det går att reda ut begreppet destruktivt ledarskap genom att dela in destruktivt ledarskap i olika 

kategorier eller typer. Tyranniskt-, urspårat- och stödjande-illojalt ledarskap tar Einarssen, Aasland och 

Skogstad (2007) fram där ett nytt beteende skulle kunna läggas in i modellen för att beskriva en vanligt 

förekommande destruktiv ledare inom idrottsorganisationer. Om man ser till empirin har ofta 

destruktiva ledarna inom idrotten viljan att agera för att nå mål och uppgifter, även om det inte alltid går 

att uppnå. Det finns anledning att tro att det inte är ett medvetet val av ledaren att strida mot mål och att 
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ledaren vill att prestationen hos idrottsutövarna ska vara bra. Den destruktiva ledaren underminerar 

tillfredställelsen och välmående hos intervjuobjekten i majoriteten av fallen, även om de i vissa fall kan 

öka motivation och effektivitet. Det påminner till en viss del om tyranniskt ledarskap som Einarssen, 

Aasland och Skogstad (2007) förklarar som att ledaren i organisationer underminerar medarbetares 

motivation, välmående eller tillfredställelse, men vill ändå uppnå de mål som organisationen har. 

Skillnaden är den att flera av intervjuobjekten beskriver att de fick ökad motivation till följd av ledarens 

agerande.  

 

Pelletier (2010) tar fram åtta olika dimensioner av destruktivt ledarskap där dimensionerna är när 

ledaren attackerar följarnas självförtroende, skapar fientlighet eller oenighet, använder social utslagning, 

främjar ojämlikhet, använder en missbrukande tillsyn, utgör ett hot mot följarnas säkerhet, har brist på 

integritet och använder bedrägliga metoder eller slutligen använder ett beteende enligt laissez-faire. 

Precis som dessa åtta dimensioner går det också att till följd av empirin reda ut olika dimensioner av 

destruktivt ledarskap inom idrottsorganisationer som påminner om dessa dimensioner. Intervjuobjekten 

beskriver att deras destruktiva ledare antingen präglades av passivitet, av utfrysning samt favorisering 

eller av kontrollbehov samt en hård ledarskapsstil. Inom idrotten skulle dimensionerna av ett destruktivt 

ledarskap i denna studie därför kunna vara att ledaren attackerar idrottsutövarnas välmående, skapar 

segregation, favoriserar, fryser ut, ser kontroll som en lämplig metod, använder en metod med 

utskällningar eller använder en metod med passivitet. Ledaren attackerade flera av intervjuobjektens 

välmående genom att den inte uppmärksammade dem och fick dem att tro att de inte fanns någon 

betydelse i hur de presterade. De fick aldrig beröm och de blev nedvärderade. Mobbning förekom 

tydligt då intervjuobjekt 13 blev tvingad att utföra träningen ensam på ena planhalvan, medan resten av 

laget tränade på andra planhalvan. Ett annat fall av mobbning var när intervjuobjekt 10 fick höra att han 

inte var bra nog när han skulle springa baklänges. Dessutom var rädsla och press något som kunde leda 

till sämre välmående enligt flera av intervjuobjekten. Intervjuobjekt 6, 7 och 13 beskriver att ledaren 

skapade segregation där osäkra idrottsutövare påverkades mer negativt av ledaren och säkra 

idrottsutövare påverkades mer positivt av ledaren. Favorisering eller utfrysning var något som förkom 

då många av ledarna favoriserade sina egna barn eller mer omtyckta idrottsutövare och hade förutfattade 

meningar av varje idrottsutövare förklarar flera av intervjuobjekten. Flera av intervjuobjekten menar 

också att kontroll var något som ledaren såg som en lämplig metod eftersom de inom idrotten hade stort 

inflytande att använda vilka metoder de än ville oavsett påverkan på idrottsutövarna. Dessutom använde 

ledarna en metod med utskällningar där de ofta skällde ut idrottsutövarna, var hetsiga eller aggressiva 

och extremt stränga berättar intervjuobjekt 1, 2, 4, 10 och 11. Slutligen använde ledarna enligt 

intervjuobjekt 6 och 9 en metod med passivitet eftersom misshandel kunde ske på plan och ledaren 
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fanns fysiskt på plats, men tog inte tag i händelsen och agerade inte. Ledaren valde att ignorera 

händelserna, vilket är ett tecken på passivitet.  

 

5.2 Hur destruktivt ledarskap kan vara positivt för prestationen inom idrottsorganisationer 

 

Man kan inte helt dra slutsatsen att destruktivt ledarskap hör ihop med förstörelse i en organisation, 

eftersom detta ledarskap kan vara att föredra och fungera i vissa situationer, trots att majoriteten av 

människor inte vill jobba under destruktiva ledare (Thoroughgood et al., 2012). Destruktiva ledarna har 

enligt vissa av intervjuobjekten haft en positiv påverkan på deras prestation och motivation, då ledaren 

bidrog till en målmedvetenhet. Denna målmedvetenhet handlade om att idrottsutövarna ville nå målen 

som hade förutbestämts av ledaren och därigenom undvika negativt bemötande från ledaren. De flesta 

av intervjuobjekten har även gemensamt att denna motivation drevs av viljan att kunna motbevisa 

ledaren att man hade det som krävdes och på det sättet kunna få positiv kritik samt visa att man var 

bättre än ledaren trodde. Destruktivt ledarskap skulle kunna vara fungerande inom idrottsorganisationer 

om man endast ser till prestation och inte välmåendet runtomkring. Detta eftersom motivation är något 

som är viktigt för en idrottsutövare då ökad motivation leder till ökad prestation (Mageaur & Vallerand, 

2003). Men det kan även leda till förstörelse inom idrotten om idrottsutövarna inte kan omvända 

ledarens destruktiva sidor till en motivationshöjare eller målmedvetenhet. För att destruktivt ledarskap 

ska fungera inom idrotten krävs det att idrottsutövaren kan hantera den destruktiva ledaren. Inom 

idrottsorganisationer i denna studie upplevs det som att jakten efter ledarens beröm är det som triggar en 

idrottsutövare att prestera bättre. De idrottsutövare som vet hur de ska vända det destruktiva ledarskapet 

till motivation och målmedvetenhet kan också vara väldigt måna om att få beröm. Här går det att se en 

skillnad gentemot teorier vad gäller motivationen i andra typer av organisationer, där den destruktiva 

ledaren snarare minskar motivationen i många fall (Einarssen, Aasland & Skogstad, 2007; Schilling, 

2009; Ferris et al., 2007).  

 

Empirin visar att inom idrotten kan negativa känslor gentemot ledaren leda till positiva effekter gällande 

prestation. Det var både en vilja och rädsla hos flertalet intervjuobjekt, mer specifikt hos intervjuobjekt 

1, 3, 4, 6 och 16 som gav positiva följder. Det är som Ferris et al. (2007) beskriver, att destruktiva ledare 

kan bidra till positiv påverkan på följarna vad gäller arbetsprestationen då följarna som blir mobbade 

eller upplever hot från ledaren, blir rädda och gör sitt yttersta för att inte misslyckas och försöker 

prestera så bra som möjligt. Precis som i andra typer av organisationer bidrar destruktiva ledaren med 

rädsla för många av idrottsutövarna inom idrotten enligt empirin. Rädslan bidrog till en form av press 

som i sin tur ledde till bättre prestation. Detta är en positiv effekt om man endast ser till prestationen och 
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inte övrig påverkan. Kortsiktigt kan negativa känslor bidra till att mål och prestation uppnås inom 

idrottsorganisationer, men under en längre tid kan det troligtvis fallera.  

 

Intervjuobjekt 3, 4 och 6 upplever att ledaren påverkade dem positivt då antingen ilska, en gnista eller 

adrenalinkick uppstod till följd av den destruktiva ledaren, vilket bidrog till en ökning av 

självförtroendet och en vilja att prestera bättre. Detta är något som i tidigare forskning inte påvisats vara 

en positiv effekt av destruktivt ledarskap i andra typer av organisationer, vilket kan handla om att ilska 

och adrenalin tar sin plats bättre inom idrott där man får utlopp för den. Detta eftersom 

idrottsorganisationer skiljer sig en del från andra typer av organisationer och det finns en skillnad i de 

metoder och verktyg som används för att förbättra prestationen (Gammelsæter, 2013). Det kan hända att 

man inte är lika aktiv i en organisation verksam inom ett annat område och inte får utlopp för dessa 

känslor på ett positivt sätt, medan inom idrotten kan man använda dessa starka känslor till prestation och 

att det även är något som ledare inom idrotten i denna studie utnyttjar. 

 

Baumeister et al. (2001) menar att negativa känslor och negativ feedback kan påverka människor i större 

utsträckning än vad positiva känslor och feedback gör. Intervjuobjekt 11, 13 och 15 upplever att den 

destruktiva ledaren inte hade någon positiv påverkan på deras prestation direkt, utan erfarenheten av 

ledaren kunde leda till att de först nu i efterhand känner att de har blivit starkare individer som presterar 

bättre i olika situationer och klarar av motvind i livet på ett bättre sätt. Det kan handla om att dessa 

negativa känslor hos idrottsutövarna inte hade en direkt positiv påverkan, men som på något sätt byggde 

upp dem under tiden, även om det inte visades inom idrotten direkt. Negativa händelser inom 

idrottsorganisationer kan bygga starkare idrottsutövare och individer i efterhand.  

 

Några av intervjuobjekten upplever att den destruktiva ledaren favoriserade vissa lagkamrater, vilket 

ledde till att de favoriserade personernas prestation påverkades positivt av ledaren, medan de andras inte 

gjorde det. De favoriserade lagkamraterna prioriterades av ledaren och fick mer positiv feedback, vilket 

också ökade deras självförtroende. När det gäller destruktiva ledares förmåga att ge feedback påverkar 

negativ feedback följare starkare än positiv feedback och följare upplever att det är viktigare att undvika 

negativ feedback än att maximera positiv feedback, vilket innebär att negativ feedback ger ökad 

motivation (Baumeister et al., 2001). Medan de som blir favoriserade inom idrotten får positiv feedback 

och ett ökat självförtroende kan negativ feedback ändå bidra med positiv påverkan på de som inte blir 

favoriserade då det kan leda till en ökad motivation och i sin tur bättre prestation. Det går att uttrycka att 

både positiv och negativ feedback kan fungera inom idrottsorganisationer i denna studie, fast på olika 

sätt. Positiv feedback kan bidra till att idrottsutövare har ett bra välmående och presterar bra, men 
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negativ feedback kan bidra till ett sämre välmående men som i sin tur triggar fram motivation som leder 

till bättre prestation. Kortsiktigt kan båda vara att föredra, men det finns anledning att tro att det inte 

fungerar långsiktigt. Detta eftersom att, oavsett påverkan från den destruktiva ledaren, har ingen av 

intervjuobjekten kvar den destruktiva ledaren idag.  

 

5.3 Hur destruktivt ledarskap kan vara negativt för prestationen inom idrottsorganisationer 

 

Empirin visar att idrottsutövarnas prestation i någon form påverkas av destruktivt ledarskap, åtminstone 

de flestas. Detta eftersom de flesta av intervjuobjekten beskriver att när ledarens agerande varierade, 

påverkades deras prestation. Hos de flesta intervjuobjekten handlar det om att variationen i den 

destruktiva ledarens agerande påverkade prestationen, men även humöret, välmåendet och 

självförtroendet. Om ledaren agerade destruktivt påverkades idrottsutövarna mer destruktivt och 

negativt avseende dessa.  

 

Schilling (2009) beskriver att destruktivt ledarskap leder till att följare upplever missnöje med sitt 

arbete, känner rädsla, får en sänkt självkänsla (om deras prestationer inte uppmärksammas), en negativ 

attityd hos följare som får bristande motivation och förlorar förtroendet för ledaren. Dessa effekter av en 

destruktiv ledare kan förekomma inom idrottsorganisationer. Eftersom empirin visar att idrottsutövarna 

upplever att ledaren påverkade dessa förhållanden negativt när ledaren agerade destruktivt och mer 

positivt när ledaren inte var destruktiv finns det en koppling mellan destruktivt ledarskap och skadlighet. 

Inom idrott i denna studie finns det anledning att tro att det i första hand är humöret, välmåendet eller 

självförtroendet som påverkas negativt för att sedan övergå till sämre prestation.  

 

Även om destruktivt ledarskap har positiva effekter dominerar de negativa effekterna i enlighet med 

samtliga intervjuobjekt. Destruktivt ledarskap påverkade intervjuobjekten negativt gällande, förutom 

humöret, välmåendet och självförtroendet som ledde till sämre prestation, även negativa känslor i form 

av att de kände rädsla för utskällningar och misslyckande, oro, överprestation, brist för förtroende för 

ledaren och ångest. Alla dessa negativa effekter av destruktivt ledarskap inom idrottsorganisationer 

ledde på något sätt till ytterligare en negativ effekt. Var det att en idrottsutövare kände en oro eller 

rädsla ledde det till antingen sämre självförtroende eller sämre prestation och ångest eller oro kunde 

också leda till sämre välmående. Man kan uttrycka det som att en negativ effekt av en destruktiv ledare 

sällan kommer ensam, utan det handlar mer om en ”domino” effekt där en negativ effekt leder till en 

annan negativ effekt.  
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Schilling (2009) beskriver att följare på grund av ledarens agerande, inte förstår sina uppgifter, vilket 

leder till att följares potential förblir outnyttjad och resulterar i sin tur till en bristande kvalitet och 

kvantitet i arbetet. En annan följd som destruktivt ledarskap medför är sämre prestationer, detta är en 

konsekvens som förklaras som en naturlig följd av destruktivt ledarskap (Schilling, 2009). Detta kan 

vara en naturlig följd även inom idrotten, men uttryckt annorlunda. Idrottsutövarnas ledare agerar 

destruktivt och följden blir alla dessa negativa effekter. Dessa negativa effekter hämmar i sin tur 

idrottsutövarnas utveckling och potential. Idrottsutövarna utvecklas inte i den grad de behöver och deras 

prestation kunde varit bättre om ledaren inte agerade destruktivt. Deras potential blir outnyttjad eftersom 

den destruktiva ledaren hämmar utvecklingen, detta kan leda till bristande prestation.  

 

Även de följares prestation som inte påverkas av den destruktiva ledarens karisma kan påverkas negativt 

då de upplever en rädsla för ledaren vilket leder till underkastelse (Kramer, 2003). Som intervjuobjekt 

10 uttrycker kunde lagkamrater som inte upplevdes påverkas speciellt mycket av den destruktiva ledaren 

ändå känna någon form av rädsla inför ledaren eftersom de inte ville bli utskällda. Det kan bero på att 

idrottsutövare observerat hur den destruktiva ledaren påverkat andra i laget, men inte själv fått utstå det 

än och därför inte visat utåt att den påverkats. Det kan vara en idrottsutövare som hittills blivit 

favoriserad och därför behandlats bättre eller mindre destruktivt. Det kan även vara att idrottsutövaren 

har funnit sätt att hantera den destruktiva ledaren på. Men denna rädsla kan vara en underliggande 

känsla som uppkommer genom observation av hur andra fått utstå den destruktiva ledaren.  

 

En annan negativ effekt med destruktivt ledarskap är att följare i större utsträckning säger upp sig från 

sina jobb (Tepper, 2000; Ferris et al., 2007). Dessutom upplever de följare som stannar kvar på 

arbetsplatsen vantrivsel, konflikter mellan arbete och familj, psykisk stress, lägre arbetstillfredsställelse 

och lägre tillfredsställelse med livet (Tepper, 2000; Ferris et al., 2007). Hos intervjuobjekt 4, 5,10 och 

13 upplevdes en rädsla för misslyckade och en oro gentemot den destruktiva ledaren. Denna rädsla kan 

bottna i att idrottsutövaren vill tillfredsställa tränarens önskemål och förväntningar, vilket bidrar till en 

anpassning hos idrottsutövaren och att utövaren omintetgör sitt eget behov av självständighet (Mageaur 

& Vallerand, 2003).  

 

Inom idrotten tappade flertalet av intervjuobjekten intresset för att gå på träningar samt matcher eller 

tävlingar. Majoriteten av intervjuobjekten upplever även att ledaren tog bort det roliga med idrotten och 

glädjen för idrotten minskade. De kände sig dåliga och betydelselösa eftersom de inte fick någon positiv 

kritik från ledaren. Majoriteten av intervjuobjekten upplever på olika sätt att destruktiva ledaren kan 

driva idrottsutövare till att hoppa av idrotten. I många fall agerade klubben och bytte ledare, vilket ledde 



44 

 

till att de själva inte tvingades ta beslutet om att hoppa av till följd av tränaren, men de som hoppade av 

på grund av ledaren gjorde det till följd av bristande tillfredställelse med idrotten. Här kan det urskiljas 

att idrottsutövarna inte är villiga att anpassa sig efter en destruktiv ledare utan istället väljer att sluta helt 

med idrotten eller byta klubb. Med tanke på att ingen av idrottsutövarna har kvar samma ledare idag 

finns de anledning att tro att en ledare inom idrotten spelar stor roll för dem. Trots att destruktiva ledare 

kan fungera inom idrottsorganisationer avseende exempelvis motivation som då leder till bättre 

prestation, upplevs det inte som långvarigt för de flesta idrottsutövarna. Destruktiva ledare kan ha stor 

påverkan på om idrottsutövarna trivs på platsen. En destruktiv ledare inom idrott kan alltså leda till 

föreningens undergång, precis som Schilling (2009) beskriver att destruktivt ledarskap kan leda till en 

organisations undergång.  

 

Beroende på hur följare hanterar situationer med en destruktiv ledare kan deras prestation påverkas i 

olika utsträckning. Några av de hanteringsmetoder som May et al. (2014) presenterar är att följaren 

hanterar ledaren genom att undvika ledaren, accepterar eller förnekar ledarens beteende, använder sig av 

önsketänkande och får en ökad frånvaro från arbetet. Intervjuobjekt 1, 10 och 11 förklarar att 

idrottsutövarna och lagkamraterna påverkades annorlunda. Det kunde handla om att vissa i laget ryckte 

på axlarna åt ledarens destruktiva sätt eller omvände det destruktiva till något positivt. Det kan helt 

enkelt ha berott på hur idrottsutövaren hanterade situationen. Det kan handla om att de idrottsutövare 

som lättare tar åt sig av den destruktiva ledaren eller inte har förmågan att förvandla negativa känslor till 

positiva känslor påverkas mer negativt. Dessutom uppstod en typ av segregation mellan de som var 

bättre och de som var sämre i laget, vilket visade sig vara negativt för de lagkamrater som ansågs vara 

de sämre i laget. Om man var sämre i laget kan en osäkerhet ha uppstått som i sin tur fick mer negativa 

effekter i prestationen. De idrottsutövare som påverkades mer negativt av den destruktiva ledaren kunde 

även vara de som inte favoriserades av ledaren. Ett slags utanförskap som bidrog till att den destruktiva 

ledaren behandlade de favoriserade idrottsutövarna bättre och de som inte favoriserades fick negativa 

konsekvenser. Det går att uttrycka det som att idrottsutövare kan påverkas annorlunda under en och 

samma destruktiva ledare.  
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6 Slutsats 

 

I detta kapitel redovisas en återkoppling till studiens frågeställning samt syfte och en slutsats dras från 

analysen.  

 

För att återkoppla till undersökningens frågeställning som löd hur destruktivt ledarskap påverkar 

idrottsutövares prestation, går det att dra en slutsats av denna studie. Det destruktiva ledarskapet kan 

precis som teorier påvisar, ha både en positiv och negativ påverkan. Om man ser till denna studie visar 

den att destruktivt ledarskap kan påverka en idrottsutövares prestation på olika sätt i en 

idrottsorganisation. Påverkan på intervjuobjekten var i hög grad negativ, även om det fanns en positiv 

påverkan på flertalet av dem. Den negativa påverkan i en idrottsorganisation visade sig i denna 

undersökning vara i stort sett samma negativa påverkan som destruktivt ledarskap har i andra typer av 

organisationer enligt teorier. Den negativa påverkan handlade främst om ett sämre välmående som i sin 

tur kunde leda till sämre prestation eller självförtroende samtidigt som idrottsutövarna tappade glädjen 

för idrotten.  

 

Många känslor som leder till sämre prestation i andra typer av organisationer enligt teorier ledde i denna 

undersökning många gånger till bättre prestation hos idrottsutövarna i en idrottsorganisation. Den 

positiva påverkan handlade om någon form av rädsla, press eller ilska hos intervjuobjekten som innebar 

en ökad motivation vilket förbättrade prestationen och en vilja att motbevisa ledaren. Denna positiva 

effekt är även något som strider mot hur destruktivt ledarskap påverkar medlemmar i andra typer av 

organisationer där motivationen snarare minskar och det blir en negativ påverkan. Ytterligare positiva 

effekter som uppfattats hos idrottsutövare i denna undersökning, men som inte har påträffats i andra 

typer av organisationer, är en ökning av självförtroendet och en vilja att prestera bättre på grund av att 

en ilska, gnista eller adrenalinkick uppstår till följd av ledarens destruktiva agerande.  

 

Intervjuobjektens lagkamrater ansågs i flera fall bli mer negativt påverkade av den destruktiva ledaren 

än positivt påverkade enligt intervjuobjekten. Förklaringen till varför vissa lagkamrater påverkades 

positivt av destruktivt ledarskap var att de lagkamraterna antingen blev favoriserade eller såg sig själva 

som starkare individer som klarar av den destruktiva ledaren och lyckas behålla glädje och prestation. 

Som det nämndes kunde det uppstå en segregation mellan de som presterar bättre i ett lag, det vill säga 

säkrare idrottsutövare och de som presterar sämre i ett lag, osäkra idrottsutövare. Det går att urskilja i 

denna undersökning att den destruktiva ledaren kan ha en fungerande påverkan gentemot säkra 
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idrottsutövare som inte tar åt sig av den destruktiva ledaren, utan istället blir motiverade att prestera 

bättre.  

 

Med denna uppsats val av metod går det inte att ta fram en slutsats som går att generalisera, men i denna 

undersökning går det att dra slutsatsen att ett destruktivt ledarskap, precis som i andra typer av 

organisationer, har stor negativ påverkan i många fall där negativ påverkan i en idrottsorganisation 

stämmer överens med negativ påverkan i en annan typ av organisation enligt teorier. Men att destruktivt 

ledarskap i vissa fall i denna studie kan vara ett fungerande ledarskap inom en idrottsorganisation där 

negativa känslor leder till positiva känslor och sin tur bättre prestation. I denna studie fungerar den 

positiva påverkan annorlunda i en idrottsorganisation än hur det fungerar i andra typer av organisationer 

enligt teorier. Det destruktiva ledarskapet bidrar till problem hos de flesta av intervjuobjekten på en 

psykisk nivå som sämre självförtroende, rädsla eller brist på uppmärksamhet som kan leda till sämre 

prestation eller sämre välmående. Med det finns idrottsutövare som undviker dessa känslor eller istället 

får dessa känslor att leda till en motivation att prestera. Hur den destruktiva ledaren påverkar 

idrottsutövaren kan bero på idrottsutövarens personlighet och inställning. Det går att urskilja att 

idrottsutövare ser, upplever och reagerar olika på ett destruktivt ledarskap, vilket kan avgöra vilka 

positiva och/eller negativa effekter det får.  

 

Syftet med denna studie var att försöka bidra till diskursen om destruktivt ledarskap genom att nå en 

förståelse och reda ut hur idrottsutövares prestation kan påverkas av destruktivt ledarskap i en 

idrottsorganisation och sedan väga ihop detta med teori. Denna undersökning kan bidra till diskursen om 

destruktivt ledarskap genom att den ger en förståelse för hur destruktivt ledarskap kan ta sin plats och 

påverka i en miljö där destruktivt ledarskap tidigare varit outforskat. Precis som teorier visar, kan 

destruktivt ledarskap och dess påverkan variera beroende på miljö. I denna undersökning går det att 

urskilja att idrottsutövare i en idrottsorganisation kan påverkas annorlunda när det gäller positiv 

påverkan av destruktivt ledarskap än människor i en annan typ av organisation, med andra ord en annan 

miljö.  
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7 Vidare forskning 

 

I detta kapitel presenteras förslag för fortsatt forskning inom ämnet. 

 

Ett förslag till vidare forskning är att använda äldre intervjuobjekt då denna studie endast fick tag i 

intervjuobjekt mellan 19-24 år. Ungdomar reagerar och upplever saker annorlunda än vuxna, vilket 

innebär att äldre vuxna kan ha en helt annan bild och andra erfarenheter av destruktivt ledarskap.  

 

Ytterligare ett förslag är att framtida forskare kan undersöka huruvida idrottsutövarna påverkar en ledare 

att agera destruktivt. I och med att denna undersökning bortser från idrottsutövarnas påverkan på ledaren 

kan de vara av relevans att undersöka detta.  

 

Vidare kunde undersökningens slutsats visa att det kan vara idrottsutövarna själva som avgör om den 

destruktiva ledarens påverkan är negativ eller positiv. Det kan med andra ord vara av relevans att 

undersöka närmare inom detta. Varför presterar vissa idrottsutövare bättre med en destruktiv ledare och 

varför presterar vissa sämre? Vilken typ av idrottsutövare är det som kan dra nytta av det destruktiva 

ledarskapet och vilken typ av idrottsutövare är det som inte kan dra nytta av det destruktiva ledarskapet? 
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Bilagor  

 

Bilaga 1 Intervjuguide  

 

Inledningen nedan presenterades i samband med respektive intervju till varje intervjuobjekt innan 

intervjun påbörjades.  

 

Vi är två studenter från Södertörns högskola som skriver vår kandidatuppsats i företagsekonomi. Vi 

undersöker påverkan från destruktiva ledare inom idrott, vilket innebär att frågorna går efter temat 

destruktivt ledarskap. Tack för er medverkan!  

 

1. Inom vilken idrott har du erfarenhet av en destruktiv ledare? 

2. Hur lång erfarenhet har du av en destruktiv ledare?  

3. Kan du beskriva din destruktiva ledares agerande?  

4. Upplever du att din ledare var destruktiv under en längre tid eller handlar det endast om någon 

specifik situation/situationer? 

5. Varför anser du att din ledare kan beskrivas som destruktiv?  

6. Hur upplever du att dina lagkamrater, om du hade några, påverkades av den destruktiva ledaren?  

7. Upplever du att den destruktiva ledaren hade någon positiv påverkan på din prestation, i så fall 

vad? 

8. Upplever du att den destruktiva ledaren hade någon negativ påverkan på din prestation, i så fall 

vad? 

9. Upplever du att din prestation inom idrotten varierade beroende på ledarens agerande, i så fall på 

vilket sätt?  

10. Är du fortfarande aktiv inom samma idrott med samma ledare? Om inte, anser du att ledaren 

hade något att göra med ditt avhopp? 
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Bilaga 2 Presentation av intervjuobjekten  

 

Nedan följer en presentation/tabell av respektive intervjuobjekt: 

 

 

Intervjuobjekt Kön Ålder Idrott Nivå 

Hur lång 

erfarenhet av 

den 

destruktiva 

ledaren 

När hade 

objektet den 

destruktiva 

ledaren 

senast 

1 Kvinna 22 år Handboll 
Bredd 

(Amatör) 
5 år 

För 6 år 

sedan 

2 Man 22 år Innebandy 
Bredd 

(Amatör) 

Några 

månader 

För 4 år 

sedan 

3 Kvinna 24 år Innebandy 
Bredd 

(Amatör) 
2 år 

För 3 år 

sedan 

4 Man 21 år Fotboll 
Bredd 

(Amatör) 
10 år 

För 5 år 

sedan 

5 Man 23 år Fotboll Elit 3-4 år 
För 2 år 

sedan 

6 Man 23 år Innebandy Elit 5-6 år 
För 2 år 

sedan 

7 Kvinna 22 år Fotboll 
Bredd 

(Amatör) 
3 år 

För 4 år 

sedan 

8 Man 21 år Fotboll 
Bredd 

(Amatör) 
2 år 

För 4 år 

sedan 

9 Man 23 år Handboll 
Bredd 

(Amatör) 
1 år 

För 8 år 

sedan 

10 Man 23 år Fotboll 
Bredd 

(Amatör) 
1 månad 

För 2 år 

sedan 

11 Kvinna 19 år Handboll Elit 6 år 
För 1 år 

sedan 

12 Man 22 år Innebandy 
Bredd 

(Amatör) 
3 år 

För 3 år 

sedan 

13 Man 22 år Innebandy Elit 2 år 
För 2 år 

sedan 

14 Kvinna 22 år Ridning Elit 8 år 
För 3 år 

sedan 

15 Man 23 år Ishockey Elit 4 år 
För 3 år 

sedan 

16 Kvinna 22 år Innebandy 
Bredd 

(Amatör) 
2 år 

För 5 år 

sedan 

17 Kvinna 23 år Vattenpolo Elit 6 år 
För 2 år 

sedan 

 

 


