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Hvis han slutter, slutter jeg

DOHA (VG) Karsten Warholm (23) 
garanterer at han aldri skal ha noen 
andre trenere enn Leif Olav Alnes. 
Etter gulløpet sier Warholm at han 
slutter dersom treneren slutter. 



Forskningstrender trener-utøverrelasjonen

• Gjensidig påvirkning av hverandres tanker, følelser
og atferd

• Relasjonskvalitet – en nøkkelfaktor for suksess



Teoretiske rammeverk i forskning på trener-utøverrelasjonen

• Jowett’s 3+1c modell

• Tilknytningsteori

DET ER JEG SOM ER TRENEREN 
DIN!



Side 5

• Closeness – representerer det følelsesmessige aspektet av relasjonen

• Commitment – representerer det kognitive aspektet i relasjonen

• Complementarity – representerer atferdsaspektet i relasjonen
• Samsvarende atferd

• Utfyllende atferd

• Co-orientation – belyser i hvilken grad trener og utøver har en felles 
oppfatning av relasjonen

3+1C modellen



Closeness

Commitment

Complementarity

Co-orientation

Individuelle forskjeller

Sosio-kulturelle faktorer

Relasjonsfaktorer

Helse

Depresjon
Angst

Tilfredshet
Livskvalitet

Prestasjon

Motivasjon
Lidenskap

Gruppekohesjon
Kollektiv selvtillit

Jowett & Poczwardowski, 2007



Forskning på trener-utøverrelasjonen

• Høy relasjonskvalitet i trener-
utøverrelasjonen har en positiv sammenheng

• Ulike aspekter av tilfredshet

• Effektiv treningsatferd (coaching 
behaviour)



Relasjon og motivasjon

• Høy relasjonskvalitet kan være et 
viktig bidrag til indre motivasjon for 
både trenere og utøvere



Side 9

Betydningen av å bygge relasjoner for å bygge lag

• Gruppekohesjon – en viktig variabel for suksess

• En dynamisk prosess i en gruppe som blir reflektert
i tendensen til å holde sammen og forbli samlet i
bestrebelsen for å oppnå/realisere gruppens mål
eller formål og/eller for å tilfredsstille
medlemmenes sosiale og følelsesmessige behov» 

(Høigaard, 2008)

• Oppgavekohesjon

• Sosialkohesjon
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«Hvis man har bedre kommunikasjon og dialog så tror 
jeg vi får enda flere utøvere som vil prestere over tid, det 
tror jeg mangler altså, viktig.»

(Trener for flere utøvere som presterer i verdenstoppen)



«I konkurranse er det å få meg rolig. Det er jo veldig ofte 
det er ting som gjør at man har masse nerver og det er 
masse ting å forholde seg til, og da har han en unik 
egenskap som gjør at han klarer med kroppsspråk, 
eventuelt noen ord og en sånn væremåte som gjør at jeg 
blir rolig og det tror jeg er det viktigste i konkurranser […] 
Det er ikke nødvendigvis hva han sier, men det er hvordan 
han sier det og når han sier det som gjør at jeg ikke blir 
stressa vil jeg si.»

(Flere ganger verdensmester)

Hva er det viktigste treneren din må vite om deg for å få 
ut det beste av deg?



Side 13

Empatisk treffsikkerhet

• Handler om evnen til å forstå en annen
persons kontinuerlige tanker, følelser og
intensjoner i pågående situasjoner.

• Avgjørende for et vellykket sosialt samspill



Side 14

Empatisk treffsikkerhet forts…

• Det er en sammenheng mellom empatisk treffsikkerhet og hvor positivt trenere 
og utøvere opplever relasjonen og hvor tilfredse de er med treningen.

• Indikerer at en økning i empatisk treffsikkerhet bidrar til mer effektive og 
vellykkede trener-utøverrelasjoner.

(Lorimer & Jowett, 2009)



Side 15

Hvordan opparbeide empatisk treffsikkerhet?

• De involverte må være genuint motiverte for å 
faktisk gjøre treffsikre slutninger om personens 
tanker og følelser

• Må aktivt gjøre en innsats for å opparbeide seg 
en felles forståelse av hverandre

• KOMMUNIKASJON



Side 16

• Hvordan har du det i dag? Hvordan føler du deg?

• Hvordan opplevde du denne øvelsen?

• Hvordan ønsker du at jeg skal coache deg for at du skal prestere best 
mulig?

• Er det nyttig for deg når jeg gir deg denne type tilbakemeldinger?

• Hva er viktig for deg å trene på nå?

• Hva tenker du om treningsplanen? Har du noen innspill?

• Annet?

Hvilke spørsmål kan du stille for å øke din empatiske 
treffsikkerhet?



Kommunikasjonens drivkraft

• Kommunikasjon – den prosessen hvor trener
og utøver aktivt utveksler informasjon

• Å anerkjenne den drivkraften som ligger i
effektiv kommunikasjon når det kommer til å 
påvirke tanker, følelser og holdninger, og
med det prestasjon er et grunnleggende
aspect for vellykket trening og utvikling



Side 18

Idrett er følelser!

• Sentralt for kommunikasjonsprosessen

• Følelsene må anerkjennes, aksepteres og
kanaliseres på en hensiktsmessig måte

(Breakey, Jones, Cunningham & Holt, 2009)

• Gjelder både trener og utøver

• Vær spesielt bevisst på den non-verbale 
kommunikasjonen



Mentalisering

• Å se seg selv utenfra og andre innenfra

• Å være opptatt av egne og andres 
mentale tilstander

• Å forstå misforståelser

• Holding mind in mind

(Skårderud, 2016)



Du mentaliserer når du…

… Er oppmerksom på hva som skjer inni deg eller andre, når du er 
oppmerksom på tanker og følelser hos deg selv eller andre

… Undrer deg over «hvorfor gjorde jeg dette? Eller «såret jeg 
han/henne når jeg sa det jeg sa?»



Når temperaturen blir for høy
mister du mentaliseringsevnen



Mentalisering er blant annet viktig for…

• Å forstå hva som foregår mellom deg og utøvere

• Å kommunisere godt med dine utøvere

• Å forstå deg selv, hvem du er, hvordan du er, hva som er ditt verdisett

• Å regulere egne og andres følelser

• Å unngå misforståelser

• At en lettere skal kunne se at det er en sammenheng mellom følelser og handlinger, 
slik at man ikke blir sittende fast og kverne i destruktive «spor» av tanker og følelser



Resultatet vi ønsker å oppnå

• Viser en interesse og nysgjerrighet for 
andres (og eget) sinn, for andres (og egne) 
opplevelser, tanker og følelser, og med en 
ikke-vitende eller undrende holdning 
forsøke å finne ut, mer enn å påstå og 
overtale…



Kommunikasjon og konkurranse
Før – under - etter

• Kommunikasjon i en konkurransesituasjon
• Ha en plan!

• Tren spesifikt på kommunikasjonsprosessen

• Mye skjer gjennom en sesong

• Utøvere må også læres opp

• Effektiv og god kommunikasjon mellom trener og utøver bidrar til at 
begge kan utføre sine roller på best mulig måte



Det sviende nederlaget og den vonde skuffelsen

• En treners evne til å møte en utøver som 
har hatt en negativ opplevelse med en 
positiv tilnærming i form av å være rolig 
og forståelsesfull, trøstende og støttende, 
kan ha en positiv innvirkning på den 
videre samhandlingen mellom trener og 
utøver

(Sagar & Jowett, 2012)



Side 26

Lødrup hadde ikke tapt en kamp på to år. I 
verdenscupfinalen i Russland så han ikke slaget 
som kom, ble rystet og falt ned. Kampen ble 
avblåst.
I garderoben etterpå ble det ikke sagt et eneste 
ord på en halv time, før utøveren sa: «Dette var 
kjipt, altså». Treneren svarte: «Ja, dette var kjipt».
Daimi speilet meg. Jeg hadde ikke behov for 
floskler om at det er i motbakke at det går 
oppover, sier 36-åringen i dag.

(Aftenposten 21. mars 2021)



Grunnfundamentet av empatisk treffsikerhet
Bygges i den daglige treningen, må kontinuerlig oppdateres

Økt empatisk treffsikkerhet
Du forstår utøverens tanker, følelser og
intensjoner i flere situasjoner

Den empatiske treffsikkerheten blir
stadig med detaljert og finstemt. 
Effektivt handlingsgrunnlag i stadig
flere situasjoner

Mestring av ulike
kommunikasjons-

strategier

Økt kvalitet på
kommunikasjons-

prosessen
-Fleksibilitet

Hva er dine praktiske
tiltak for å utvikle dette?



Oppsummering

• På deg selv kjenner du ingen andre – andre har hatt ulike erfaringer enn deg

• Jobb med å utvikle mentaliseringsevnen

• Empatisk treffsikkerhet – et handlingsgrunnlag for hvordan du velger å 
kommunisere

• Kvalitet i kommunikasjonsprosessen – et konkurransefortrinn

• Kontroller at mottatt beskjed er den samme som du formidlet

• Være en god rollemodell – vis gjennom handling

• Være bevisst din ikke-verbale kommunikasjon

• Følelsesmessig selvkontroll – smi mens jernet er kaldt

• Sett av tid til å åpent diskutere hvordan ting går

• Spilleregler og verdier



Praktiske kommunikasjonstiltak

• Vis utøverne i den daglige treningen at du er interessert i dem – ta initiativ til dialog 
«hvordan har du det?»

• Se hver enkelt utøver i øynene

• Observer kroppsspråk over tid i ulike situasjoner

• Sanser du at noe ikke stemmer – ta initiativ til samtale

• Bevisst hva du selv kommuniserer – hvordan virker jeg på andre i ulike situasjoner?

• Aktiv lytting

• Bevissthet rundt hvordan du mottar utøvernes kommunikasjon – du må være trygg i 
mottaket selv om du ikke liker det som blir kommunisert


