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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka innebandytränares upplevda skillnader vad gäller att 

leda flicklag/damlag kontra pojklag/herrlag, hur de resonerar kring kvinnligt respektive 

manligt ledarskap samt hur de ser på svensk dam- och herrinnebandy. Fyra män och en 

kvinna i åldern 37-47 år har intervjuats och metoden som användes var semistrukturerad 

intervju. Resultatet visar att det finns flera skillnader i att leda lag med olika 

könstillhörighet, men den största skillnaden är hur de kommunicerar inom gruppen. 

Killar kommunicerar på ett rakt och hårt sätt, medan kvinnor gör det på ett mjukt sätt. 

Informanternas resonemang kring ledarskap visar att skillnader i sätt att leda inte beror 

på ledarens kön, utan på individen, men att kvinnor i jämförelse med män har en större 

förmåga att i sitt ledarskap se varje individ i gruppen och få denne att trivas, medan män 

använder ett tydligare och hårdare språk. Dam- och herrinnebandy i Sverige är inte 

jämställt, men det har skett en förbättring. Herrinnebandyn dominerar fortfarande när 

det gäller antal spelare och ledare, uppmärksamhet i media och ekonomiska 

förutsättningar. Den största skillnaden innebandymässigt är den fysiska styrkan. 
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Abstract 

The purpose of the study is to examine floorball coaches’ perceived differences to lead 

girls’ team/ Women's team versus boys’ team/men's team, how they reason about 

female and male leadership and how they see the Swedish women's and men's floorball. 

Four men and one woman in age 37-47 years old were interviewed and the method used 

was semi-structured interview. The result shows that there are several differences to 

lead teams with different gender, but the biggest difference is how they communicate 

within the group. Guys are communicating on straight and hard wise, while women do 

it in a soft wise. Informant's reasoning about leadership shows that differences in the 

way to lead does not depend on the leader's gender, but on the individual. But women as 

compared to men have a greater ability in their leadership to see each individual in the 

group and get them to thrive, while men use a clearer and stricter language. Women's 

and men's floorball in Sweden are not equal, but there has been an improvement. Men's 

floorball still dominate in terms of number of players and leaders, attention in media 

and economic backgrounds. The main difference floorball wise is the physical strength. 
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1. Inledning 

Ledarskap är minst sagt populärt och när det idag talas om organisationers framgångar är det 

inte mycket som slår ledarskap på fingrarna (Sveningsson & Alvesson, 2010). Utbildningar 

och litteratur om ledarskap målar gärna upp ett ideal för vad som är en bra ledare eller 

beskriver hur man gör för att leda, ungefär som ett recept i en kokbok (Odell, 2014). Om 

råden följs steg för steg förväntas du till slut uppnå rätt resultat. Ledarskap handlar ofta om att 

få individer eller grupper att fungera tillsammans för att nå uppsatta mål och goda resultat, 

vilket sker i princip överallt och i olika sammanhang. Ledaren måste själv situationsanpassa 

sitt ledarskap utifrån sammanhang, förutsättningar och egen förmåga, vilket innebär att 

framgång i ledarskap inte kan kokas ihop från någon ledarskapskokbok (ibid.).  

 

Föreliggande studie fokuserar på ledarskap och genus inom idrott och än mer specifikt 

innebandy. Statistik på antalet kvinnliga innebandytränare finns inte, däremot unikt är att 

Kristina Landgren Carestam i mars 2004 blev den första kvinnliga innebandytränaren för ett 

svenskt herrlandslag (Svenska innebandyförbundet, 2006). Sedan 2006 då hon avgick har 

ingen kvinna tränat ett herrlag på den nivån. I en intervju med Kristina av Coachen.se säger 

hon såhär; ”Men diskussionen om att man inte kan träna herrar för att man tränar damer och 

vice versa har jag aldrig förstått mig på. Det handlar om att leda en samling människor mot 

ett bestämt mål” (http://www.coachen.se/index.php/artiklar/innebandy/1205-kristina-

landgren-carestam-fndskapten). Jag är förmodligen inte ensam om att hålla med henne om 

detta. Om ledarskap handlar om att leda andra människor mot ett uppsatt mål, vad har genus 

för betydelse i sammanhanget?  

 

Jag har fått höra olika föreställningar eller uppfattningar från både manliga och kvinnliga 

innebandytränare om att det är skillnad i att träna tjejer respektive killar. Exempelvis att tjejer 

är mer komplicerade eller svåra att leda än vad killar är, tjejer är mer ”långtjuriga” om de inte 

får spela eller att tjejer har svårare att förstå tränarens instruktioner. En manlig tränare var 

väldigt bestämd med att han inte kunde träna tjejer. Detta har väckt min nyfikenhet i att 

undersöka tränares resonemang kring detta. Valet av just innebandy blev naturligt då jag själv 

varit aktiv som spelare och idag är aktiv ledare. Riksidrottsförbundet vill öka antalet aktiva 

flickor och kvinnor, och det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att 

kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och 
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inom alla områden (Riksidrottsförbundet [RF], 2014). För att ständigt kunna förbättra och 

utveckla arbetsplanen som ska leda till att målet uppnås, ser jag forskning inom området som 

viktigt. Det ger en inblick i hur ledare i föreningslivet upplever det aktuella läget gällande 

jämställdhet, det kan visa på förändringar över tid samt om och var extra fokus bör läggas i 

det fortsatta jämställdhetsarbetet.  

 

1.2 Problemformulering 

Vid mötet med en kvinna förväntar vi oss vissa saker och vid mötet med en man förväntar vi 

oss något annat, vilket inte bara sker till vardags utan även i idrottssammanhang (Andreasson, 

2007). Jag är osäker på om det enbart handlar om könsstereotypa föreställningar i 

diskussionen om att ett kvinnligt idrottslag beter sig eller tänker annorlunda i jämförelse med 

ett manligt idrottslag. Är sanningen att kvinnliga idrottare är på ett sätt och manliga på ett 

annat, eller rättar sig idrottaren efter de könsstereotyper som samhället framställer?  

 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka hur en grupp innebandytränare upplever eventuella skillnader vad 

gäller att leda flicklag/damlag kontra pojklag/herrlag, hur de resonerar kring kvinnligt 

respektive manligt ledarskap samt hur de ser på dam- och herrinnebandy i Sverige. 

Undersökningen utgår således från ett tränarperspektiv. 
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2. Bakgrund 

2.1 Ledarskap 

Den första delen av bakgrunden behandlar ledarskap som tillsammans med genus utgör 

studiens centrala delar. Jag redogör för vad litteratur och forskning säger att ledarskap kan 

innebära, vad effektivt och framgångsrikt ledarskap kan innebära samt vad som utmärker 

idrottsledarskap. 

 

2.1.1 Definitioner av ledarskap 

Ledarskap kan betraktas och definieras på många olika sätt. Enligt Northouse (2007, refererad 

i Hassmén 2010) är ledarskap en process genom vilken en individ påverkar en grupp individer 

att uppnå ett gemensamt mål. Yukl (2006, refererad i Hassmén, 2010) definierar ledarskap 

som den påverkansprocess som får andra att förstå och hålla med om vad som måste göras 

och hur det ska ske, och den understödjande process som bidrar till att individuella och 

kollektiva ansträngningar når gemensamma mål. Ledarskapet är personligt och framgångsrikt 

ledarskap bygger på ett personligt engagemang, med ansvar för att utveckla en egen 

ledarskapsteori (Rohlin, 2003). Ledarskap är en handling som handlar om att prioritera rätt 

uppgifter i konkreta situationer – vad ska göras, när, med vem och hur. Det är en social 

process som skapas i en ömsesidig relation med andra, där förmågan att bygga upp förtroende 

är avgörande. Ledaren bör ha en känslighet för människor, sig själv och för andra. Ledarskap 

är en kunskapsutveckling och lärande – att ständigt lära av, lära in och lära ut (ibid.). Den 

traditionella formen av ledarskap säger att om någon ska kunna leda måste en eller flera 

personer följa, alltså en som utövar ett ledarskap och en som följer (Hassmén, 2010).  

 

Det är inte bara definitionen av ledarskap som skiljer sig, den utförs också på många olika sätt 

och med olika typer av ledarskap. Vilken typ av ledarskap som lämpar sig bäst beror på typen 

av verksamhet. Alla ledare arbetar olika och ledarrollerna varierar utifrån egen kompetens, 

tidigare erfarenheter och uppgiftshantering (Bolman & Deal, 2015). I en tvärsnittsstudie 

utförd på 455 idrottande ungdomar i åldern 11-18 år visar resultat att transformellt ledarskap 

är extremt viktigt i samband med ungdomars idrottsutövande. Intellektuell stimulans, positiv 

motivation och individuellt styrke-baserat hänsynstagande är ledarskapets komponenter som 

visar sig vara avgörande för ungdomarnas positiva utvecklingsresultat (Vella, Oades & 

Crowe, 2013). I arbetslivet visar forskning att det finns ett behov av situations anpassat 
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ledarskap, där ledarstrategin väljs beroende på karaktären hos den grupp som ska ledas och 

den uppgift som gruppen förväntas arbeta med (Stensmo, 2008). En ledare förväntas också 

vara på ett visst sätt, exempelvis verklighetsförankrad, engagerad, omtänksam och positiv 

(Sveningsson & Alvesson, 2010). På arbetsplatsen kan trivsel framhållas som centralt och att 

personlig utveckling, etik, mångfald, jämställdhet och god hälsa genomsyrar organisationen. 

Det finns gott om idéer om ledarskap och Sveningsson och Alvesson menar att det inte enbart 

handlar om att få en förståelse för det kulturella sammanhanget för att förstå ledarskap. Det 

handlar även om att förstå ledarskap som en social process där mening och tolkning av vad 

som sägs och görs är centralt (ibid.).  

 

2.1.2 Effektivt och framgångsrikt ledarskap 

Professionellt ledarskap har setts som den speciella ingrediens som gör en organisation 

levande, innovativ, målmedveten och framgångsrik (Harkness, 1996). Korcheck och Reese 

(2002) hävdar att perspektiven på vad som utgör ett effektivt pedagogiskt ledarskap måste 

vidgas. De som kan uppvisa ett komplett utbud av ledarskapsförmåga, men samtidigt behålla 

sin egen identifierbara stil och existensberättigande får större integritet för rollen (ibid.). 

George (2000) konstaterar att emotionell intelligens bidrar till ett effektivt ledarskap, vilket 

hon definierar som; Bedömningen och yttrande för känslor, användning av känslor för att 

förbättra kognitiva processer och beslutsfattande, kunskap om känslor och hantering av 

känslor. Det är framför allt inom fem områden som det ger effekt: 1. Att utveckla 

gemensamma mål och syften. 2. Intala andra att uppskatta betydelsen av insatser. 3. Skapa 

och upprätthålla entusiasm, förtroende, optimism och samarbete. 4. Uppmuntra flexibilitet i 

beslutsfattandet och förändring. 5. Upprätta och vidmakthålla en meningsfull identitet för en 

organisation. Enligt Allio (2015) handlar framgångsrikt ledarskap inom företag i slutändan 

om bra strategi och lycka. Ledare ska vara strategiska och de som använder rätt strategi 

kommer att lyckas bättre på lång sikt. Dessutom är en av de viktigaste framgångsfaktorerna 

för alla organisationer förmågan att identifiera och välja effektiva ledare (Carnes, Houghthon 

& Ellison, 2015). Valet av ledarskap påverkar ledarens prestation samt prestationen hos alla 

efterföljare. Misstag vid val av ledare multipliceras med antal personer som ledaren kommer 

att påverka. Därför är det viktigt att ha förmågan att välja den som kommer vara mest effektiv 

på att leda och påverka (ibid.).  
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2.1.3 Idrottsledarskap 

Trots flera olika definitioner av ledarskap, är det uppenbart att ledarskap innebär att leda 

människor, att ledaren är en person som påverkar andra och att det till stor del handlar om 

problemlösningar (Hassmén, 2010). Problemen och utmaningarna skiljer sig naturligtvis åt 

beroende på typ av organisation, men skiljer sig idrottsledarskap från definitionen av 

ledarskap jag tidigare presenterat? Inom idrottsrörelsen förekommer både avlönat och ideellt 

arbete, men det sistnämnda arbetet är dominerande och absolut en förutsättning för 

verksamheten. Utan ideellt arbetande ledare skulle många individuella- och lagidrottare stå 

utan tränare och funktionärer vid träningar, tävlingar och andra typer av arrangemang. Chefer 

som besitter ansvar att leda, påverkar sina medarbetare genom belöningar i form av lön, 

bonus, extra ledighet eller andra förmåner (även om enbart dessa belöningar inte är tillräckligt 

för ett gott chefskap), medan en ideellt arbetande idrottsledare måste finna andra vägar att 

belöna och uppmuntra de som följer, samtidigt som ledaren måste få ut någonting av sitt 

engagemang för att finna mening att fortsätta. Karin Mattsson Weijber (2014), 

Riksidrottsförbundets ordförande mellan 2005-2015, menar att idrottsledarskap och 

idrottsledarutbildningar ger individen meriter även utanför idrotten. Hon menar vidare att det 

är ett relativt enkelt sätt att knyta kontakter och skapa nätverk, samtidigt som det är kul och 

man gör en god insats för samhället (ibid.). I en studie med syfte att öka kunskapen om 

idrottsledarskap, visar resultat att spelare i lagidrott tycker uppgiftsorienterande ledare är 

viktigast, följt av den motiverande ledaren (Fransen, Vanbeselaere, De Cuyper, Vande Broek, 

Boen, 2014). Den sociala och externa ledaren ansågs mindre viktiga. För att laget ska fungera 

optimalt bör det dessutom finnas flera olika idrottsledare istället för en ledare som uppfattas 

vara den bästa inom de olika områdena. En uppgiftsorienterad ledare innebar ansvarig på 

fältet, denna person hjälper laget att fokusera på mål och hjälper vid det taktiska 

beslutsfattandet. Dessutom ger ledaren laget taktiska råd under spelets gång och reglerar dem 

vid behov. Motiverande ledare definierades som den största drivkraften på fältet. Denna 

person kan uppmuntra laget att göra sitt yttersta. Kort sagt, styr denna ledare alla känslor på 

fältet i rätt riktning för att fungera optimalt som ett lag. (ibid.).  
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2.1.4 Sammanfattning ledarskap 

Det finns olika sätt att se på ledarskap och vad som utgör ett effektivt och framgångsrikt 

ledarskap. Det som är tydligt är att ledaren är en person som påverkar andra människor, vilket 

kan ske i olika typer av organisationer, verksamheter och situationer, och dessutom med olika 

metoder. Idrottsledarskap handlar precis som all övrigt ledarskap om att påverka andra 

människor, men ledaren arbetar ofta ideellt, vilket kräver att de uppmärksammar och 

uppskattar den meriterande och mer emotionella belöning som arbetet ger. Ledarskap har nu 

beskrivits ur ett könsblint perspektiv, men om genus har betydelse för rollen som ledare är det 

kanske inte lika okomplicerat.  

 

2.2 Genus 

I den andra delen av bakgrunden redogör jag för genusbegreppet, könsstereotypa 

föreställningar samt ledarskap ur ett genusperspektiv. 

 

Genus är en översättning av engelskans gender och begreppet myntades i Sverige av 

historikern och genusforskaren Yvonne Hirdman på 1980-talet. Kön är det ord som tidigare 

använts, men som enligt Hirdman (1998) associeras med det biologiska könet, medan genus 

är ett begrepp som används för att skilja kultur från biologi. Den vanligaste definitionen av 

begreppet genus är kulturell skillnad mellan kvinnor och män som bottnar i den biologiska 

uppdelningen i hanar och honor (Connell, 2015). Genus handlar framför allt om de sociala 

relationer inom vilka individer och grupper agerar. Det är ett mönster i våra sociala 

arrangemang som kommer fram i den allmänna uppfattningen om genus som en avspegling av 

vissa naturliga skillnader, nämligen skillnaderna mellan manliga och kvinnliga kroppar 

(ibid.). Enligt Hirdman (1998) finns ett systematiserande drag i definitionen av genus, och för 

att understryka och problematisera detta, myntade hon begreppet genussystem. Begreppet ska 

förstås som en beteckning på ett nätverk av processer, fenomen, föreställningar och 

förväntningar, vilka genom sin interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och 

regelbundenheter. Genussystemet är således en ordningsstruktur av kön. Hon menar att 

ordningen av människor i genus har blivit basen för de sociala, ekonomiska och politiska 

ordningarna. Systemet bygger på två principer, isärhållning av manligt och kvinnligt samt 

hierarkin. Hierarkin innebär att det är mannen som är norm och människa, därmed utgör 

normen för det normala och det allmängiltiga. Isärhållningen innebär att män, kvinnor och de 

föreställningar som finns om vad som är manligt och kvinnligt hålls isär. Hirdman menar 

vidare att genusskapandet, historiskt och geografiskt lagrade föreställningar om vad man och 
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kvinna är, är den djupaste och mest ursprungliga livsvärldsskapelsen. Det hon kallar 

genuskontrakt är något som finns osynligt mellan könen på olika nivåer och innebär mycket 

konkreta föreställningar om hur män och kvinnor ska vara mot varandra; i arbetet, kärleken, 

språket, utseende eller vilka platser, sysslor och egenskaper de blir tilldelade. Kontrakten är 

ömsesidiga föreställningar vilka ärvs från generation till generation (ibid.).  

 

2.2.1 Könsuppfattningar 

Kvinnor antas vara omvårdande, pratsamma och sexuellt lojala, medan män antas vara 

aggressiva och envisa (Connell, 2015). Flickor antas vara lättpåverkade, sociala och 

känslosamma och pojkar har svårare att lära sig saker utantill, men har större drivkraft för att 

lyckas än vad flickor har. Sedan 1890-talet har generationer av psykologer mätt diverse 

egenskaper och jämfört mäns och kvinnors resultat med test och skalor. Detta är det mest 

studerade området inom psykologin, parallellt med sociologin och statsvetenskap där 

gruppskillnader i attityder, åsikter, röstning, våld och så vidare har studerats. Studie efter 

studie visar att det inte finns någon skillnad mellan män och kvinnor eller pojkar och flickor.  

(ibid.). Trots dessa bevis finns en ovilja att acceptera en likhet och forskare har fortsatt att leta 

efter och skriva om psykologiska skillnader mellan könen. Connell är säker på att en stor del 

av förklaringen till detta är den kulturella bakgrunden.  

 

2.2.2 Kvinnors och mäns ledarskap 

Bevis för att det finns skillnader mellan kvinnors och mäns sätt att leda är osäkra (Bolman & 

Deal, 2015). Forskningsresultat uppvisar i jämförbar ställning fler likheter än olikheter (ibid.). 

Kvinnor och flickor antas ha en uppsättning egenskaper, medan män och pojkar har en annan 

(Connell, 2015). Ur ett ledarskapsperspektiv skulle man kunna anta att kvinnor exempelvis 

uppvisar högre grad av värme, stöd och uppmuntrande delaktighet, och i lägre grad än män 

uppvisar kraftfullhet, list och aggressivitet. Faktum är att forskningen ger mycket litet stöd för 

sådana stereotyper (Bolman & Deal, 2015).  

 

Ledarrollen är - att vara man, vilket är en viktig anledning till att det är svårt att vara kvinna 

på toppen menar Dahlbom-Hall (2002). Sverige är det land i västvärlden som har högst antal 

högutbildade kvinnor, men ändå har så få på ledande poster (ibid.). Är det normen som ligger 

till grund för detta? Enligt Korcheck och Reese (2002) fortsätter traditionella förväntningar 

och uppfattningar av könsroller att existera även i dagens moderna samhälle.  
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Ledarskapsstudier tyder på att dessa uppfattningar påverkar kvinnor direkt i deras strävan 

efter karriär, där kvinnor ses som mindre förtjänt av belöningar och erkännande i jämförelse 

med männen (ibid.). En studie utförd i Storbritannien på kvinnliga tränare i lagidrotter visar 

att kvinnorna inte tror på sin egen förmåga att leda (Norman, 2014). Ideologierna som 

positionerar mäns idrottsförmågor som överlägsna i jämförelse med kvinnors innebär att 

kvinnors tränarkompetenser bedöms som ogynnsamma och undervärderas av idrottare, 

administratörer och andra tränare. Idrotten bör skapa en miljö som värdesätter kvinnliga 

tränare och får de att känna sig behövda. Detta kan öka kvinnors självkänsla och positivt 

påverka deras vilja att klättra i karriärstegen (ibid.). 

 

Mayer (1990) myntade uttrycket emotionell intelligens för att beskriva en uppsättning 

färdigheter som omfattar medvetenhet om sig själv och andra, och förmågan att hantera 

känslor och relationer (Bolman & Deal, 2015). Individer med god förmåga att korrekt 

uppfatta, förstå och uppskatta andras känslor kunde på ett mer flexibelt sätt reagera på 

förändringar i den sociala miljön samt var bättre på att bygga stödjande sociala nätverk än 

individer som inte hade den förmågan (Cherniss, 2000; Salovey, Bedell, Detweiler och 

Mayer, 1999, refererad i Bolman & Deal, 2015). Män och kvinnor kan vara lika effektiva när 

det gäller att integrera emotionell intelligens i sin ledarstil, men män kan behöva bemästra 

könsstereotyper och maktskillnader i att göra det. Kvinnor måste bemästra könsstereotyper 

och brist på möjligheter till ledarskap (Korcheck & Reese, 2002). Korcheck och Reese menar 

att det finns utmaningar för alla och litteraturen visar att känslomässigt intelligenta ledare 

kommer vara en stark ledare oavsett kön eller inställning. 

 

2.2.3 Kön och idrott 

Under 1800-talet blev den atletiska kroppen en symbol för manlighet och fysisk styrka, 

medan kvinnorna skulle undvika fysiskt krävande eller ansträngande aktiviteter då det ansågs 

kunna leda till kroppsliga skador och negativt påverka deras reproduktiva förmåga (Hassmén, 

2010). Medan styrka, mod och atletisk skicklighet har betraktats som goda egenskaper för 

män har samma egenskaper betraktats som mindre värda och beskrivits i nedsättande termer 

för kvinnor (Andreasson, 2007). Den biologiska, ofta större manskroppen med välutvecklad 

muskulatur har vanligen fått stå som modell eller norm för det ideala. Han menar att idrottens 

maskulina prägel är en konsekvens av att kvinnors idrottsintresse och idrottsliga prestationer 

tolkats och värderats annorlunda än mäns (ibid.). Numera finns idrotter som generellt anses 
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vara manliga och därmed mindre lämpliga för kvinnor, eller idrotter som anses vara kvinnliga 

och därmed mindre lämpliga för män (Hassmén, 2010). Få kvinnliga medlemmar i ett förbund 

innebär sannolikt också få kvinnliga ledare och detsamma gällande män. Däremot finns en 

stark tradition som innebär att ledarpositionerna innehas av män, även då utövarna är flickor 

och kvinnor. I idrotter som anses kvinnliga, exempelvis gymnastik och konståkning är 

fördelningen mellan manliga och kvinnliga ledare mer jämn än inom idrotter som anses 

manliga, exempelvis hockey och boxning. Inget Allsvenskt herrlag i fotboll har en kvinnlig 

tränare, medan de flesta Allsvenska damlag tränas av män (ibid.).  

 

Litteratur och forskning om ledarskap och genus finns det oändligt mycket av, men om det är 

skillnad i att leda flickor/kvinnor respektive pojkar/män desto mindre. I en svensk studie av 

Clas Annerstedt påstår samtliga 12 intervjuade tränare på elitnivå för både individuella- och 

lagidrotter, att det är skillnad i att leda respektive kön (Annerstedt, 2006). Beroende på om 

man leder kvinnor eller män behöver man som tränare agera och hantera problem på olika 

sätt. En manlig tränare menar att det är skillnad på mentaliteten mellan könen, att killarna har 

lättare att finna varandra och fungera ihop medan tjejer är mer besvärliga. En annan manlig 

tränare sa i intervjun att det är lättare att jobba med killar, men det ger mer stimulans att jobba 

med tjejer då de ger mer av sig själva, däremot att det finns betydligt mer problem. Kristina 

Landgren Carestam var en av de intervjuade tränarna, och även hon säger att det är lättare att 

träna killar. Hon menar att som tränare får du mer effekt av att höja rösten till killar än till 

tjejer, då ett herrlag ger bra respons, medan risken finns att ett damlag skulle börja skratta 

eller inte ta det på allvar (ibid.).   

 

3. Metod 

I metodavsnittet presenteras valet av metod, studiens urval och hur jag gått tillväga från min 

första kontakt med informanterna till var och hur intervjuerna genomförts samt hur jag har 

bearbetat insamlad data. Jag presenterar också vilka etiska överväganden som vidtagits 

under forskningsprocessen.  

 

3.1 Metodval 

Det tillvägagångssätt och den metod som väljs måste alltid beslutas med hänsyn till syfte och 

de frågeställningar forskaren önskar besvara (Cohen, Manion & Morrison, 2011). Syftet med 

denna studie var att undersöka innebandytränares upplevda skillnader i att träna 
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flicklag/damlag respektive pojklag/herrlag, hur de resonerar kring kvinnligt respektive 

manligt ledarskap samt hur de ser på dam- och herrinnebandy i Sverige. För att göra det valde 

jag att använda kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod för datainsamling. Cohen 

et al. (2011) menar att i kvalitativ intervju utbyts kunskap och information genom muntlig 

konversation där respondentens svar tillåts vara flexibla, varierade, spontana och djupa. 

Intervjuer berör framförallt människors upplevelser av något eller syn på verkligheten samt 

syftar till att beskriva, förklara och tolka. Det ger tillgång till vad som finns i en annan persons 

huvud, som i sin tur gör det möjligt att mäta dennes kunskap, information, värderingar, attityd 

och föreställningar (Tuckman, 1972, refererad i Cohen et al., 2011). Genom intervjuer kan 

tränarna beskriva och förklara deras upplevda skillnader, där av valet av intervjuer. En 

semistrukturerad intervju har en given agenda med öppna frågor (Cohen et al., 2011). Den är 

flexibel på så sätt att en intervjuguide formas över specifika teman som ska beröras, men 

intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2011). Frågorna 

behöver inte komma i samma ordning som intervjuguiden och frågor som inte finns med i 

denna, men som anknyter till vad intervjupersonen sagt kan också ställas. För att kunna lägga 

tonvikten på det intervjupersonen upplever vara viktigt vid en förklaring och förståelse av 

händelser, mönster och beteenden (ibid.) passar denna metod för mitt syfte. Intervjuguidens 

innehåll av öppna frågor lämnar utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar eller reaktioner, 

frågorna styr inte respondenternas tankar i någon viss riktning och det öppnar upp för längre 

svar, mer likt ett samtal än vid slutna frågor där svaren oftast blir korta (ibid.).  

 

3.2 Urval  

Det kriteriet jag hade för urvalet var att informanterna skulle ha erfarenhet av att träna både 

flickor eller damer och pojkar eller herrar i innebandy. Vilken nivå laget spelade på eller ålder 

på spelarna hade ingen betydelse och de fick själva bedöma om de hade tillräckligt med 

erfarenhet och kunskap för att kunna diskutera ämnet. Urvalet skulle bestå av både kvinnliga 

och manliga ledare, med försök av så jämn fördelning av antalet som möjligt. Antalet 

kvinnliga tränare är få och ännu färre som dessutom tränat båda könen. Studiens urval består 

av en kvinna och fyra män i åldrarna 37-47 år. Jag använde mig bland annat av målinriktat 

urval, vilket innebär att göra urvalet utifrån en önskan om att intervjua personer som är 

relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Två av respondenterna kontaktade jag via 

telefon för en förfrågan om intresse att ställa upp. Då intresse fanns, skickades missivet via e-

post (se bilaga 1). Dessa två personer kände jag sedan tidigare och visste att de uppfyllde 
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kriteriet för mitt urval. De övriga tre informanterna föreslog bekanta till mig att jag kunde 

kontakta då de visste att personerna uppfyllde urvalskriteriet. Två av dessa kände jag igen 

sedan tidigare. Bekantskapen kan ha påverkat intervjusvaren, men jag anser snarare att 

intervjusituationen blev mer avslappnad då både jag som intervjuare och informanten kände 

trygghet i våra roller. Urvalsmetoden kan ses som ett snöbollsurval, vilket innebär att 

informanter hjälper forskaren att komma i kontakt med andra som kan vara lämpliga för 

studien och de i sin tur kan hitta ännu fler lämpade personer (Cohen et al., 2011). Metoden är 

användbar för ett urval av en population som är svårtillgänglig, exempelvis om ämnet är 

känsligt eller som i detta fall - det är ovanligt att tränare har tränat båda könen. Personerna 

kontaktades vid olika tillfällen via e-mail med förfrågan om intresse att delta samt ett bifogat 

missiv. De svarade på e-mailet inom ett dygn att de ville ställa upp på en intervju.  

 

3.3 Tillvägagångsätt 

Mitt val av ämne och syftet med undersökningen styrde valet av metod. När jag valt metod 

utformade jag intervjuguiden som vid en semistrukturerad intervju är en lista över vilka 

frågeställningar som ska täckas eller beröras, men som inte måste följas punktligt (Bryman, 

2011). Fem intervjuer har därefter genomförts med olika personer vid olika tillfällen och de 

tog mellan cirka 20-45 minuter. Samtliga intervjuer spelades in med diktafon och utfördes i en 

lugn miljö där intervjun inte kunde störas av andra ljud och där informanten inte behövde oroa 

sig för att någon annan hörde vad som sades. Intervjun spelades in för att jag skulle kunna 

koncentrera mig på ämnet och dynamiken i det som sades samt att tonfall, pauser, skratt och 

liknande registreras som jag sedan kan återvända till för omlyssning. Dock avbröts en intervju 

efter 15 minuter av tekniska skäl och resterande del av intervjun blev inte inspelad. Jag 

antecknade direkt efter intervjun så mycket jag mindes och i resultatet har jag inte tagit med 

något där jag varit osäker på vad informanten sa. Jag anser därför att detta inte påverkat 

resultatet och det material som gick förlorad resulterade inte i en otillräcklig datamängd. Två 

intervjuer utfördes i mitt hem och tre i ett konferensrum i en idrottshall. Jag inledde 

intervjutillfället med att förklara syftet med studien samt försäkra mig om att de läst missivet 

som de fick skickat via e-mail innan de gav samtycke att delta. Jag förklarade därefter att de 

inte bör ta hänsyn till att jag är aktiv inom innebandyn i distriktet. Jag förtydligade att de 

skulle svara så sanningsenligt som möjligt även om de trodde att svaren kunde upplevas 

känsliga för mig, i annat fall kan studiens trovärdighet påverkas. 
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I missivet som skickades ut till informanterna uppfylldes informationskravet genom att de 

informerades om studien, om deras frivillighet att delta och att de när som helst fick avbryta 

sitt deltagande. Information fanns också om var studien kommer att publiceras samt att 

materialet endast används för forskningsändamålet, som på så sätt uppfyller nyttjandekravet. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att de muntligt godkände att intervjuerna spelades in. 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem, därför har jag utelämnat namn, ålder och bostadsort ur studien. Dessa 

fyra etiska principer bör beaktas inom samhällsvetenskaplig forskning för att studien ska vara 

moraliskt acceptabel och av god kvalitet (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjuerna utfördes 

mellan perioden 17 november och 28 november. Efter varje utförd intervju transkriberades 

den av mig, vilket innebär att den inspelade intervjun skrivs ut till en skriftlig text som utgör 

en form som lämpar sig för närmare analys (Kvale, 1997). För att studien ska vara tillförlitlig 

och stabil är en viktig del att använda sig av samma förfaringssätt vid genomförandet av 

intervjuerna samt när de skrivs ut (Trost, 2005), vilket jag anser att jag gjort. Jag har skrivit ut 

samtliga intervjuer så ordagrant som möjligt samt noterat när skratt och längre pauser skett. 

 

3.4 Databearbetning 

Jag började med att läsa igenom varje intervju för att få en känsla av helheten, sedan skapade 

jag kategorier som speglar intervjuns fokus och följer dess ordning och upplägg. Därefter 

gjorde jag en genusanalys av texterna som jag utifrån studiens syfte ansåg var relevant. Det 

innebär att jag sökt efter skillnader i sociala relationer inom vilka individer och grupper 

agerar, jag har sökt efter föreställningar och förväntningar samt isärhållning av vad som 

uppfattas vara manligt och kvinnligt. Jag fokuserade på en kategori i taget och klippte ut text 

från intervjuerna som jag ansåg tillhörde kategorin och som var meningsfull i förhållande till 

studiens syfte. På så sätt eliminerades det material som var irrelevant, alltså inte kunde 

besvara studiens syfte.  

 

3.5 Etiska överväganden 

Det är viktigt att etiska överväganden tas från undersökningens början och fram till 

slutrapporten. Det innebär att det inte sker på något särskilt stadium av undersökningen, utan 

sker under hela forskningsprocessen (Kvale, 1997). Utöver de fyra etiska principerna som jag 

berört tidigare i detta avsnitt krävs också att jag i min roll som forskare har kännedom och 

känslighet för etiska dilemman som kan uppstå. Jag kan uppleva att ämnet och 
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intervjufrågorna inte är speciellt känsliga, men mellan mig som kvinnlig intervjuare och de 

manliga informanterna kan det ha uppstått en viss känslighet. Exempelvis när de skulle 

berätta om hur de upplever tjejers sätt att uttrycka känslor eller deras upplevda skillnad mellan 

dam-och herrinnebandy. Om intervjuaren inte hade varit aktiv inom sporten och dessutom 

varit av det manliga könet, tror jag den känsligheten inte skulle existera. När jag intervjuade 

kvinnan upplevde jag inte det som känsligt för henne att svara på. För att minimera risken till 

detta och för att ta bort eventuell spänning hos informanterna nämnde jag innan intervjuns 

påbörjan att de inte skulle ta hänsyn till mig som intervjuare i deras svar. Däremot upplevde 

jag efter intervjun att samtliga tyckte det var givande att prata om genus och 

könsuppfattningar. Det blir ofta ”nedtonat” ute i idrottsklubbar och föreningar, då det kan 

skapa en otrygg stämning när ämnet kommer upp på tapeten.  

 

4. Resultat 

Nedan redovisas resultatet av de fem informanternas svar. Då de har olika erfarenheter av att 

leda flickor/damer och pojkar/herrar, inleds avsnittet med en kortfattad beskrivning av deras 

bakgrund som innebandytränare. Därefter presenteras informanternas svar utifrån två 

övergripande teman med underkategorier som följer studiens och intervjuns upplägg. Kapitlet 

avslutas med ett sammanfattande resultat.  

 

4.1 Beskrivning av informanterna 

4.1.1 Informant 1: 

Är en man som har varit innebandytränare i 20 år. Han tränade ett damlag under tre år som då 

låg i högsta serien. Därefter tränade han ytterligare två damlag innan han blev tränare för ett 

herrlag i division 2, sedan ett annat herrlag i division 3. Han har tränat pojkar och idag är han 

tränare för ett herrlag i division 1. 

 

4.1.2 Informant 2:  

Är en man som varit innebandytränare i fem år. Han har tränat ett damlag i division 2 under 

en säsong och gick sedan över till att träna herrar och pojkar. Därefter har han tränat pojkar 

och tre olika herrlag i division 1, 3 och 4. Idag är han tränare för ett herrlag i division 5.  
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4.1.3 Informant 3:  

Är en kvinna som varit innebandytränare i nio 9 år. Hon har tränat flickor och pojkar 

tillsammans, men idag tränar hon enbart flickor. Utöver de flickorna så tränar hon idag även 

en grupp skolelever där flickor och pojkar tränar tillsammans.  

 

4.1.4 Informant 4:  

Är en man som varit innebandytränare i 10-12 år. Han har tränat pojklag och flicklag, därefter 

ett damlag och ett herrlag. Idag tränar han ett damlag i division 2. 

 

4.1.5 Informant 5:  

Är en man som totalt varit innebandytränare 8-9 år. Han har tränat pojkar och ett damlag 

under några år, därefter han blev tränare för ett herrlag. Idag tränar han herrar i division 1.  

 

4.2 Ledarskap 

4.2.1 Informanternas syn på ett gott ledarskap 

Erfarenheten av ledarskap är olika hos informanterna, men samtliga nämner att ett gott 

ledarskap innefattar delaktighet. Som ledare bör man få alla i gruppen att känna sig delaktiga 

genom att respektera, se och höra alla. Informant 5 menar att tränaren är den som fattar beslut, 

men genom att vara lyhörd och öppna upp för andras åsikter har ledaren goda underlag till de 

beslut som tas. Ett gott ledarskap förknippas också med engagemang, glädje och positivitet, 

framförallt när det gäller ungdomar, ”… att man jobbar i en positiv anda” (informant 3). 

Ledaren bör uppmuntra det som görs bra och ge konstruktiv kritik. När det är något som inte 

är bra, så är det viktigt att man som ledare inte bara säger att det är fel, utan förklarar hur 

personen eller gruppen ska göra istället. Informant 2 och 5 säger båda att ledarskap handlar 

om att få andra att växa. ”Man ska ge tid till dem att försöka växa och man ska försöka hitta 

de här som kanske är tyst i ett omklädningsrum att få växa” (informant 2).  

 

”… prestigelöst på så sätt att, det handlar egentligen inte om dig själv. Du är en pjäs i 

hela spelet och ska ta så lite plats som möjligt och få andra att växa, det är ledarskap 

för mig” (informant 5). 

 



 

15 

 

Citaten visar att fokus bör ligga på gruppen eller den person som leds och inte på ledaren. Att 

växa handlar om att utvecklas i sin roll som spelare, men även som individ i en grupp. De som 

vanligtvis är tysta och inte tar så mycket plats i gruppen ska få möjlighet till att utveckla sin 

förmåga att göra det. Informant 1 säger såhär: 

 

”Ett gott ledarskap för mig, det är ju när man kan få en grupp människor att gå åt 

samma håll och prestera, överprestera och tycka att det är roligt samtidigt. Lyckas 

man med det då har man ju ett gott ledarskap”. 

 

Informant 1 menar att en ledare med ett gott ledarskap får gruppen att samarbeta mot samma 

mål. Om gruppen samarbetar kommer de tillsammans att både prestera och överprestera, ett 

begrepp som jag skulle definiera som att lyckas med något utöver det vanliga. Att som ledare 

se andra växa och utvecklas är dessutom något samtliga informanter nämnt som en faktor till 

sitt fortsatta engagemang som tränare. Utöver det berättar informant 1 att alla utbildningar han 

gått har utvecklat och gett honom mycket i sitt idrottsledarskap men också i arbetslivet, 

medan informant 2 nämner det sociala, att träffa mycket folk.  

 

Som ledare bör man också se till att det finns en fungerande kommunikation samt att kunna 

skilja på tränarroll och privatliv. På match och träning har tränare och spelare en typ av 

relation, medan de har en annan typ av relation efteråt. För att en grupp ska fungera på ett bra 

sätt så är kommunikation viktigt, så här säger informant 5: 

 

”I idrott finns det och ute i näringslivet, så många organisationer som inte fungerar 

på grund av att kommunikationen inte är där. Om människor skulle kommunicera med 

varandra så tror jag det skulle vara en bättre värld vi lever i om vi ska överdriva så  

pass. Så kommunikation ser jag som en nyckelpunkt i ledarskapet”. 

 

Hur kommunikationen i ett lag eller i en organisation fungerar ligger till stor del på ledarens 

ansvar och är en nyckelpunkt i ett gott ledarskap. En viktig del i kommunikationen är att 

kunna kommunicera på ett sätt när du agerar tränare och på ett annat sätt när du inte gör det, 

alltså skilja på tränarroll och privatliv. 
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4.2.2 Kvinnliga och manliga tränare 

Kring frågan om kvinnligt och manligt ledarskap berättar samtliga informanter att skillnader i 

typ av ledarskap eller sätt att leda inte beror på vilket kön ledaren har, utan på varje individs 

olika beteende och intellekt. Så länge det är rätt individ för uppgiften och tränaren har en teori 

och tanke med sina idéer, så spelar det ingen roll vem som är tränare. Den som har rollen som 

ledare lyssnar alla på med automatik säger informant 5. Trots informanternas resonemang om 

att skillnaden beror på individen framkommer några drag som upplevs vara typiskt kvinnliga 

och manliga.  

 

”Generellt skulle jag nog kunna tänka mig att kvinnligt ledarskap är lite mer inriktat 

på just det här med gruppdynamik, man ska trivas med det man gör och lite mer 

sådant tror jag. Manligt kan nog vara lite, ska man kalla det hårdare, ibland. Det är 

ju lite självupplevt, man har haft tränare och jag tror manliga tränare generellt kan 

vara sämre på att se individer” (informant 4). 

 

Informant 4 upplever att det finns sådant som karaktäriserar kvinnligt och manligt ledarskap. 

Genom egen erfarenhet av andra tränare har han upplevt att kvinnor har lättare för att få 

individer att trivas och jobbar mer med det sociala i en grupp än vad män gör. Informant 3 

relaterar till hennes manliga tränarkollega och sig själv, hon säger såhär: 

 

”… jag upplever väl att jag ser individen på ett annat sätt kanske. Tittar lite grann 

hur de mår och tittar lite runt omkring, kanske har du klippt håret? Och det kanske en 

manlig ledare inte uppmärksammar på samma sätt, alltså den här sociala biten och 

spelet mellan killar och tjejer i lagen, hur det fungerar”. 

 

Informant 3 och 4 berättar samma sak, att kvinnliga ledare kan ha lättare för att 

uppmärksamma varje individ och inte enbart se gruppen som helhet. Hos en kvinnas sätt att 

leda kan gruppdynamik och sociala aspekter ha ett större värde än hos en mans sätt att leda. 

Informant 5 berättar att i det manliga ledarskapet i idrotten kan det många gånger finnas en 

tydlighet och ett språk som kan uppfattas hårt och tufft, men att det kan bero på att kvinnor 

oftast tränar kvinnor och män tränar män, och kommunikationen däremellan fungerar på olika 

sätt. 
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Samtliga informanter är medvetna om att det är färre kvinnor jämfört med män som är 

tränare. Oftast har kvinnorna en lagledarroll som innebär att sköta det administrativa. 

Informanterna tycker det är synd och tråkigt att de är så få, framförallt på herrsidan och de 

skulle gärna se fler kvinnor som tränare. Informant 1 berättar att det bästa vore om 

ledarstaben bestod av både tjejer och killar för att de kompletterar varandra så bra. Han jämför 

det med en mamma-pappa-roll och menar att, om man dessutom kompletterar varandra så blir 

det ett steg bättre än att bara vara mamma eller bara vara pappa. Informant 2 menar att en 

kvinna i ledarstaben på herrsidan skulle kunna göra så att ”tugget” i omklädningsrummet 

mellan killarna minskar och sättet att kommunicera med varandra skulle kunna förändras till 

något positivare. På frågan om varför de tror att det finns så få kvinnliga tränare på herrsidan 

svarar de att de kanske inte får chansen, att de inte vågar eller inte tror på sin egen förmåga då 

sporten är mansdominerad. Skulle en kille lyssna på mig som kvinna?  

 

”Man kanske tänker att man inte kan bidra med någonting, men det kan man ju. Jag 

vet inte, eller så är vi dåliga i föreningarna på att rekrytera, eller att det är papporna 

om jag uttrycker mig så, som kliver fram och är där och då tycker mamma att, nej 

men då vill inte jag vara med. Man blir rädd att bli undantryckt på något vis” 

(informant 3).  

 

Informant 3 berättar att varför det finns så få kvinnliga tränare kan ligga till grund hos 

föreningar, hur de arbetar med rekrytering. Att bli tränare kan också vara ett naturligt steg 

som pappor tar. Om pappa tar klivet in som ledare i det lag barnet spelar, så kan mamma 

känna sig underlägsen i den rollen och väljer därför inte att ta det steget. Samtliga informanter 

tror att det finns kvinnor som vill vara tränare, men informant 2 berättar att ”de kanske inte 

orkar ta fighten”. De manliga informanterna ser positivt på att få in kvinnor i ledarstaben och 

informant 2 menar att killarna i laget ibland skulle behöva det. Informant 3 tror att det är 

oerhört viktigt att det finns kvinnliga tränare och hon tror att pojkarna i hennes lag mår bra av 

henne. På frågan om hur hon tror att killar skulle se på att ha en kvinna som tränare, svarar 

hon såhär:  

 

”Jag tror nog att man fick bevisa en del först, det tror jag. Jag tror att man skulle 

behöva vara otroligt tydlig med vad man ville, med mål och så. Jag tror att en manlig 

tränare i ett sådant läge kan komma in och bara, ja nu kör vi grabbar ut med en boll 

liksom. Men jag tror att det krävs att man är otroligt tydlig, bestämd och visar vad 
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man vill med laget, ledarskapet, vilka målsättningar och vilka krav och förväntningar 

man har på spelarna naturligtvis då. Jag kan väl tänka mig att… skulle resultaten inte 

komma så skulle man hänga rätt så löst om man inte har satt en större plan på 

utvecklingen” (Informant 3).  

 

Det kan krävas mycket av en kvinnlig tränare i ett herrlag. En kvinna kan behöva vara 

bestämd och tydlig, medan en man inte behöver vara det i samma höga grad. För en kvinnlig 

tränare i ett herrlag kan det vara extra viktigt att laget lyckas bra för att hon ska få vara kvar 

som tränare.  

 

4.2.3 Att leda flicklag/damlag respektive pojklag/herrlag 

Kring frågan om det är skillnad i att leda flicklag/damlag respektive pojklag/herrlag, berättar 

informanterna till en början att det inte är någon stor skillnad. Informant 1 och 4 menar att om 

man som tränare får gruppen att samarbeta så sker det på ett likvärdigt sätt, men informant 4 

berättar vidare att det är lättare och kan gå snabbare att skapa en relation med killar, medan 

det med tjejer kan ta lite längre tid men det blir en desto kraftigare relation. Samtliga män 

bland informanterna berättar sedan att de upplever att de kan kommunicera med killar på ett 

rakare eller hårdare sätt. Den kvinnliga informanten nämner inte det, men däremot att hon har 

en manlig tränarkollega som är väldigt hård i sitt sätt att uttrycka sig mot ungdomarna, och 

hon upplever att en del tjejer kan bli lite rädd när han uttrycker sig så.  

 

”… vi vill egentligen göra samma sak både han och jag. Vi vill att ungdomarna ska 

lära sig saker och utvecklas. Men han är otroligt… Ja hård i sitt… Alltså hur han 

säger till ungdomarna – Ja men ni kan väl fan inte spela, ni fattar väl att… Ja sådär 

liksom” (informant 3). 

 

Citatet beskriver vad informant 3 menar med att hennes tränarkollega uttrycker sig på ett hårt 

sätt mot ungdomarna. De övriga informanterna berättar att när de vill få ut ett budskap till 

spelarna, formulerar de sig på olika sätt beroende på om det är killar eller tjejer. Exempelvis 

om en spelare har gjort ett fel eller behöver göra något annorlunda så formulerar tränaren sig 

på ett mjukare sätt till en tjej än till en kille, eller som informant 4 sa, ”till tjejer kan man 

behöva, vad ska man kalla det för… linda in det”. Om det handlar om något negativt eller en 

förbättringsåtgärd, kan de till killar säga det de vill förmedla på ett rakt och tydligt sätt, 
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däremot kan de behöva formulera om sina ordval till tjejer för att de inte ska ta det på fel sätt 

och reagera negativt.  

 

”De största dragen jag har stött på för både manliga och kvinnliga lag det är väl att 

man måste tänka sig för en gång extra när man pratar med tjejer än med killarna. Jag 

tror att killarna förstår att man inte menar något illa om man säger åt dem på ett 

bestämt sätt. Eller att det är någon som har gjort något galet på en match eller 

någonting, så kan man säga åt den på ett annat sätt än vad man kan göra med en tjej. 

Tjejerna upplever jag tar åt sig mera. Ja, pratar man generellt så tar de åt sig 

personligt. Det gör inte killarna på samma sätt, utan dem taggar nästan igång mera 

på det än att de tar det personligt. De vill hjälpas åt mera och stötta varandra på ett 

annat sätt. Jag tror tjejerna gräver ner sig mer” (informant 1).  

 

Informant 1 upplever en skillnad i hur killar och tjejer tolkar och behandlar vad tränaren 

säger. Att ”tagga igång” på det, kan exempelvis innebära att gå ut på banan och spela bra 

innebandy för att visa sin frustration eller besvikelse. Tjejer blir mer inåtvända i sitt sätt att 

reagera och han menar dessutom att killar vill hjälpas åt mera i sådana lägen, de visar större 

omtanke till den som gjort ett misstag än vad tjejer gör. Citatet tyder även på att informanten 

utgår ifrån att tjejer är känsligare och killar vet att det handlar om prestation och inte något 

personligt när tränaren säger till på ett bestämt sätt. Informanterna upplever att i ett lag med 

killar till skillnad från ett lag med tjejer så kommunicerar man på ett rakare sätt och säger mer 

tydligt vad man tycker är fel, dock vill informant 2 poängtera att han tror tjejer tycker om att 

ha raka direktiv i vad de ska göra. Men det är inte detsamma som raka direktiv om vad som är 

fel eller behöver förbättras. Den tydliga kommunikationen finns också mellan spelarna, 

informant 4 säger såhär: 

 

”Men det är väl kanske lättare att det blir snack runt omkring i ett tjejlag än vad det 

blir i ett herrlag. I herrlag får man höra det på en gång i stort sätt, om det är något… 

Ja om det är något tjafs om något eller om det är något som är fel, så får man ofta 

höra det ganska omgående, i tjejlag kan det ta lite tid ibland”. 

 

Citatet beskriver vad informanterna menar med att kommunicera på ett rakare sätt. Om det 

finns ett problem eller en konflikt i ett herrlag så kommer det fram på en gång genom att en 
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kille är tydlig med att berätta det. Tjejer däremot, pratar mycket om det med varandra, men 

det kan ta lång tid innan det når fram till tränaren. 

 

Hur tjejer och killar tar till sig och behandlar vad tränaren säger upplever informanterna 

skiljer sig. En skillnad upplevs vara i sättet att reagera och agera mot tränarens taktiska idéer 

eller övningar under en träning. Killar ifrågasätter mera, medan tjejer oftare köper de tränaren 

säger och gör det hon blir tillsagd att göra. Om tjejer ifrågasätter så vill de i de flesta fall ha 

svar på varför eller i vilket syfte de gör en övning, medan killar ofta har en åsikt om tränarens 

spelsystem eller tankesätt och vill höra om tränaren har en tanke bakom det. Men 

informanterna tycker det är positivt att de ifrågasätter, då får de chansen att ge ytterligare en 

förklaring varför de gör så. De upplever också en viss skillnad mellan tjejer och killar när det 

gäller attityd och inställning.  

 

”Av min erfarenhet kan det finnas en större ödmjukhet bland flickor, tjejer, damer i 

att, är jag här då vill jag lära mig, då vill jag göra det här och då kan jag lyssna på 

den som är tränare oavsett vem som är tränare. I herrlag så är det… även pojklag, 

herrjuniorer och så, så kan det vara lättare att det infinner sig någon stjärnglans på 

sig själv. En del spelare tycker att de är bättre än vad det är. Och då är det inte 

samma naturliga, respekt ska jag väl inte säga, men att man lyssnar på tränaren” 

(informant 5). 

 

Citatet säger att tjejer kan ha en mer ödmjuk attityd gentemot tränaren och den som är tränare 

kan ha lättare att få respekt eller bli hörd hos en grupp med tjejer jämfört med killar. 

Informant 5 menar att tjejer kan ha en inställning att de är där för att de vill lära sig, medan 

informant 4 berättar att många tjejer håller på med en lagsport för att de är med i ett lag och i 

en grupp. För dessa tjejer spelar inte resultatet så stor roll, utan gemenskapen är viktigare i 

slutändan. Killar är lite mer individualister och har mer fokus på prestation, åtminstone på 

junior- och seniornivå. Informant 3 nämner också att killar har mer fokus på prestation än vad 

tjejerna har, tjejerna tänker mer att alla får vara med.  

 

Informant 4 berättar att han tycker det kan vara roligare att träna tjejer än killar. Han upplever 

att det sociala är viktigare för ett lag med tjejer än med killar. För tjejer är det lite mer noga 

med att alla är med, att alla trivs och de jobbar mer med sammanhållning och gruppdynamik, 

som han berättar att han gillar och tycker är intressant. Informant 2 och 5 är däremot inte lika 
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säker på att de vill träna damer igen, möjligtvis med stöd från en utökad ledarstab. Samtliga 

informanter har samma förväntningar på spelarna oavsett vilket kön de har. De förväntar sig 

av spelarna att de lyssnar, är seriösa, ger allt, är där för att utvecklas och samtidigt har kul. 

4.3 Genus 

 

4.3.1 Dam- och herrinnebandy 

Kring frågan hur de upplever jämställdhet inom dam- och herrinnebandy berättar de att det 

har blivit bättre. Damer får mer uppmärksamhet nu än vad de tidigare fått och det börjar bli 

mer och mer jämställt. Informant 2 berättar dock att tjejerna får kämpa väldigt hårt då det inte 

går lika mycket folk och tittar när de spelar match och de har svårare att skaffa sponsorer. Han 

berättar vidare att när en förening har ett herrlag och ett damlag i högsta serien kan det uppstå 

ekonomiska problem och i det läget kan damerna bli åsidosatta. Föreningen kan resonera så 

att damlaget är ett problem och väljer att satsa det mesta av pengarna på herrlaget, vilket han 

menar nyligen har skett i en svensk innebandyförening. Informant 3 har arbetat med sponsring 

i två olika idrottsföreningar och berättar att hon skulle ha svårt att sponsra en förening där det 

enbart fanns ett herrlag, damlag eller ingen ungdomsverksamhet. Det är fler män som utövar 

sporten, både spelare och ledare, och daminnebandyn får inte lika stor uppmärksamhet i 

media som herrinnebandyn får, exempelvis sänds inte lika många dammatcher som 

herrmatcher i TV. Informant 4 relaterar till den ort han är tränare på och berättar att det 

kommer mer folk på matcher när det går bra för damlaget och att de då får mer 

uppmärksamhet i den lokala tidningen. Informant 5 berättar att i den förening han är verksam 

i, ligger damlaget i en högre division än vad herrarna gör och damerna får mer 

uppmärksamhet i den lokala tidningen samt drar in mer pengar.  

 

Den största skillnaden när tjejer och killar spelar innebandy menar samtliga informanter är 

fysiken. Av naturen är killar starkare och snabbare än tjejer, vilket gör att närkamperna blir 

hårdare när killar spelar, speltempot blir högre och de fattar snabbare beslut. Informant 2 

berättar att alla killar skjuter fantastiskt bra, medan på damsidan är det vissa som kan skjuta 

riktigt bra. Informant 3 som tränar killar och tjejer i skolan upplever att tjejerna är mer 

noggrann, medan pojkarna slarvar mer. 

 

”… när killar och tjejer kör ihop, då ser man ju att tjejerna gör övningarna otroligt 

mycket mer noggrant. Man är mer noga i passningar, man slarvar inte, man gör 
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ordentligt. Det kanske går aningen, aningen långsammare för vissa av tjejerna, men 

det tar dom ju igen i precisionen. Medan killarna vill göra fort, men slarvar ofta” 

(informant 3). 

 

Informant 3 upplever att tjejer utför övningar oftast lite långsammare än killar, men desto mer 

noggrant. Jag tolkar det som om informanten utgår ifrån att tjejer är noggranna och ordentliga 

i det de gör, medan killar är slarviga och fartfyllda. Informant 1 säger såhär:  

 

”Ja jag har upplevt att tjejerna försöker utföra träningarna och övningarna så som 

man har dirigerat dem att göra, medan killarna upplever jag freebasar lite. Tjejerna 

är mera duktiga på att göra det man säger, jag upplever att de är mera noga i det dem 

gör än killarna”. 

 

Informant 1 upplever också att tjejerna är mer noggranna när de utför övningar. Han upplever 

att killar ibland inte lyssnar lika noga på instruktionerna från tränaren och istället utför 

övningen på sitt eget sätt eller tittar på hur killen framför gjorde och gör likadant… ”så har de 

kanske inte förstått riktigt innebörden i övningen” (informant 1). Citatet visar på 

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Män är sämre på att lyssna och förstå 

instruktioner, medan kvinnor följer instruktioner och är noggranna. Informant 4 säger att tjejer 

har lite svårare att improvisera, alltså att de kan avbryta en övning om exempelvis en passning 

inte går som tränaren visat, istället för att i det läget improvisera.  

 

Informant 1 och 4 berättar att de tycker det är roligare att titta på daminnebandy än på 

herrinnebandy och menar att det är många fler som tycker så. Herrinnebandy är uppstyrd och 

statisk, de ställer upp och vet att de inte kan göra misstag för det straffar sig ofta med att 

motståndarna gör mål. Det är roligare att titta på daminnebandy då det händer mer, det blir lite 

mer spel, öppnare spel och lite mer ös beskriver informant 4.  

 

4.3.2 Könsskillnader i sättet att agera inom sociala relationer 

Kring frågan om hur killar respektive tjejer fungerar som grupp så upplever informant 4 inte 

någon större skillnad förutom den raka kommunikationen som förekommer mer hos killar.  
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”… om man ska generalisera lite så har tjejer lite svårare att kritisera och ge 

feedback till varandra och ta det än vad killar har. Killar kan vara lite rakare, man 

kan ryka ihop på träning och skälla, sen är man kompis igen på utsidan” (informant 

4). 

 

Killar har lättare att ge och ta feedback mellan varandra och efter träning eller match släppa 

det, alltså att det inte påverkar deras kompisrelation utanför innebandyn. ”Tjejer vill gärna 

höra det från tränaren istället för från spelare” (informant 4). Citatet antyder att tjejer är med 

auktoritetsstyrda än vad killar är. Informant 3 berättar att tjejer många gånger har svårt att 

skilja på sak och person. De undviker att kritisera eller ge feedback till varandra då de är rädd 

för att någon ska bli sur och det i sin tur ska påverka deras relation. ”Många tjejer är ju mer 

relations-människor än vad killar är generellt sett. Då tänker man att, jag kan inte säga det 

här för då kommer hon tycka illa om mig” (informant 3). Informant 1 och 2 upplever att det 

blir mer grupperingar i ett damlag än i ett herrlag.  

 

”Jag tror damerna, där är det mer smågrupper i gruppen än vad killarna är. Där 

upplever jag att man är ett lag och när man träffas då är man ett lag. Jag upplever att 

när tjejerna träffas då är man smågrupper i gruppen. Det är väl det jag har märkt 

skiljer lite lagen åt” (informant 1).  

 

Killarna umgås och pratar med alla i laget, medan tjejerna kan dela upp sig och inte bjuda in 

eller vara öppen för alla på samma sätt. Informant 4 berättar att tjejer kan ge feedback och 

diskutera taktiska saker när de känner sig trygga med varandra. Känslomässigt så är den 

största skillnaden att killar oftare blir arga och visar ilska när de gör fel eller det inte går som 

de tänkt, medan tjejer har lättare för att bli ledsen.  

 

”… tjejerna/damerna uppfattar jag det som, kan ta på sig lite mer personligt och kan 

börja grina när man anser sig själv har gjort något fel, som kanske inte är något fel. 

Man kan ha varit kanske sista spelaren och det blir ett mål i baken, så blir det mål och 

så tar man på sig att man inte stoppade den människan, och så blir man ledsen och 

grinar för det. Medan en kille däremot kan bli förbannad och så blir man ännu mer 

taggad och så nu jävlar, ska ingen komma förbi” (informant 1).  
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Citatet visar vad som kännetecknar mäns och kvinnors sätt att visa känslor- kvinnor blir 

ledsen medan män blir förbannad och får energi. När laget släpper in ett mål kan tjejer ta på 

sig det målet personligt och har lättare för att bli ledsen än förbannad som en kille blir. De 

menar att tjejer självklart också blir förbannade, men de har lättare för att bli ledsen än vad en 

kille har. Informant 3 berättar att killar visar tydligare än tjejer med sitt kroppsspråk när de är 

besvikna, framförallt om de tycker någon annan har gjort fel, exempelvis slagit ett felpass. Då 

syns det väldigt tydligt med kroppsspråket, medan tjejer mer håller det inom sig.  

 

”Killar ifrågasätter och kanske blir förbannade om de blir bänkade, men när de sedan 

får spela så går de in och visar att tränaren hade fel. Det är den reaktionen man vill 

ha, men den effekten får man inte i ett damlag. Där kan man bli sur och det sitter i 

längre. Man kanske snackar med lagkompisarna men tar det inte direkt med 

tränaren” (informant 5). 

 

Citatet visar att tjejer kan hålla känslor inom sig, de kan ha svårare att ifrågasätta eller ta en 

diskussion direkt med tränaren och istället pratar de med någon annan spelare i laget om det. 

Detta visar tydligt på hur informant 5 upplever skillnader mellan män och kvinnors sätt att 

bete sig. Informant 2 upplever också beteendemässiga skillnader och berättar att killar kan slå 

klubban i sargen när de blir arga, även om det förekommer hos tjejer också, men inte lika ofta. 

Ilska uttrycks även verbalt genom att säga könsord, men han hör det oftare bland killar än 

bland tjejer. Om laget förlorar en match upplever informant 1 att killar kan skaka av sig den 

förlusten snabbare än tjejer, som istället kan deppa lite längre. Glädje uttrycks på samma sätt, 

men informant 4 har vid några tillfällen med tjejer upplevt en större glädje och ”mer total 

lycka” som han har svårt att förklara men tycker är en häftig upplevelse.  

 

Informant 3 upplever en stor skillnad mellan tjejer och killar när det gäller sättet att agera mot 

varandra inom gruppen. På träningar och match är tjejer är mer snälla med varandra och 

agerar utifrån den personliga relation de har, medan killar agerar utifrån hur personen 

presterar på innebandyplan. Om killar tycker att någon är en sämre innebandyspelare så har de 

inga problem att visa det genom kroppsspråk eller sättet att agera. De är mer trygg i sig själva 

när det gäller sådant berättar informant 3.  

 

”Ska de välja att gå ihop två och två, tre och tre eller någonting så ser man ju ganska 

snabbt att killar är rätt tuff med varandra, de hymlar ju liksom inte om vilka de tycker 
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är bättre och sämre. Medan tjejer är liksom såhär, - Ja men gud, hon fick ju fram en 

passning idag, det var väl jättebra det. Killarna dom kan bara på jävulskap skicka en 

stenhård boll till en kille som har det lite jobbigare, bara för att han ska få det ännu 

jobbigare” (informant 3).  

 

Citatet visar att tjejer agerar på ett snällare sätt med varandra än killar. Killar kan vara väldigt 

ärliga i sitt sätt att agera, ibland till och med oschysst när de gör det ännu jobbigare för någon 

som redan har det jobbigt. Informant 3 berättar att de agerar mer tufft för att de vill att alla ska 

prestera. Generellt sett så har tjejer lite sämre självförtroende än vad killar har berättar 

informant 4, och menar att det grundar sig från barndomen. ”Killar peppade på ett annat sätt 

som barn tror jag” (informant 4), vilket han upplever kan lysa igenom lite när de blir äldre. 

Exempelvis vid genomgång av taktik eller en övning där någon i gruppen inte förstår, så har 

en kille lättare att säga inför gruppen att han inte förstår och vill att tränaren ska förklara igen, 

medan en tjej är försiktigare med det och frågar hellre senare, när hon är ensam med tränaren. 

”De har lättare att ta risken för att andra ska tycka att de är korkade… eller de tänker inte 

så, tjejer tänker mer så uppfattar jag det”(informant 4). Tjejer kan vara rädd för att någon i 

gruppen ska tycka eller tänka något negativt om henne när hon säger att hon inte förstår. 

Därför undviker hon att ställa frågor och frågar istället tränaren personligen vid ett senare 

tillfälle. För tjejer är det viktigt att känna sig trygg i gruppen berättar informant 4. Killar 

tänker inte lika mycket på vad någon annan ska tycka och tänka, utan ställer frågan inför alla.   

 

Informant 3 upplever att det oftare är konflikter eller intriger i ett damlag än i ett herrlag, 

medan informant 2 och 4 berättar att det kan gå snabbare att lösa en konflikt eller ett problem 

i ett herrlag. Informant 2 säger såhär: 

 

”Ja men på killsidan om det blir en konflikt så kan det bli att, nej men det här tycker 

inte vi om, det här gillar vi inte, så diskuterar man den grejen. Medan man på 

damsidan, som jag kommer ihåg från det laget jag tränade… Då blir det ett stormöte 

för en liten pryl. Man ska liksom älta igenom en sak som inte är så stort egentligen. 

Men man ska ha möte om en sak som man kan lösa på 2 minuter genom att bara 

diskutera, så är det klart sen”.  

 

Citatet beskriver vad informant 2 menar med att killar kan lösa en konflikt snabbare än tjejer. 

Tjejer kan göra ett litet problem till ett stort problem och sedan krävs det mer tid till att lösa 
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det än vad det från början behövde göra. Informant 1, 3 och 5 upplever att tjejer generellt sett 

är bättre på att lyssna än vad killar är. Informant 3 upplever även att de har lättare för att ta till 

sig nya övningar, medan informant 1 säger såhär: ”Jag skulle nog säga att det är från individ 

till individ hur man tar instruktioner, men jag upplever att tjejer är bättre generellt på att 

lyssna på det man säger än vad killarna är”. 

 

Att vara tyst och lyssna på tränaren som pratar upplever han att tjejer är bättre på, men hur de 

tar till sig och förstår instruktionerna har inte något med kön att göra, utan är individuellt.  

 

4.4 Sammanfattande resultat 

Informanterna tycker att ledarskap handlar om att få alla att känna sig delaktiga och få andra 

att växa i gruppen, framförallt de som syns och hörs mindre än andra. En ledare ska 

respektera, se och höra alla, och samtidigt visa engagemang, glädje och positivitet. För en väl 

fungerande grupp är det viktigt att som ledare få kommunikationen att fungera.  

 

Kvinnliga tränare är till antalet få, speciellt de som tränar killar eller herrar. Detta tycker 

informanterna är negativt och de vill att fler kvinnor ska kliva fram och ta en tränarroll men 

tror att de inte får chansen eller att de inte vågar på grund av mansdominansen. Hur en ledare 

tänker och agerar skiljer sig, men de menar att den skillnaden inte beror på ledarens kön, utan 

på individen. Däremot kan kvinnliga ledare ha lättare för att se varje individ i en grupp och få 

denne att trivas samt att de jobbar mer med det sociala än vad manliga ledare gör. Manliga 

ledare använder ett tydligare och hårdare språk. Som tränare blir man oftare ifrågasatt av 

killar jämfört med tjejer. Tjejer kan ha en mer positiv attityd gentemot tränaren och vara 

bättre på att lyssna, men det är individuellt hur spelarna tar till sig och förstår instruktioner. 

Som grupp kommunicerar killar på ett rakare och hårdare sätt med varandra. De är lite mer 

individualister än vad tjejer är och fokuserar på prestation, medan tjejer har ett extra fokus på 

sammanhållning och gruppdynamik. Trots detta upplever tre informanter att det är mer 

grupperingar och konflikter i ett damlag jämfört med ett i ett herrlag. För att kunna diskutera 

problem, ge kritik och feedback till varandra kan tjejer behöva känna sig trygga i gruppen till 

skillnad från killar som inte tänker lika mycket på vad andra personer ska tycka och tänka om 

det som sägs.  
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Generellt sett är det mer publik på herrmatcher, herrlag har lättare för att skaffa sponsorer och 

de får mer uppmärksamhet i media än daminnebandyn, men de upplever att det har blivit mer 

jämställt än vad det tidigare varit. Några informanter relaterar till deras lokala ort och menar 

att det kan vara tvärtom, damerna kan ha större publik, bättre ekonomi och mer 

uppmärksamhet i media än herrarna. Den fysiska styrkan är den största skillnaden mellan 

tjejer och killar. Av naturliga orsaker är killar starkare och snabbare, vilket resulterar i ett 

lägre tempo hos tjejer men med större noggrannhet när de utför övningar upplever två 

informanter.  

 

Känslomässigt så har tjejer lättare för att bli ledsen när de gör misstag än vad killar har, som i 

större utsträckning visar ilska samt använder ett tydligare kroppsspråk när de blir besvikna. 

Sättet att visa glädje på är densamma, men en informant berättar att han upplevt en mer total 

lycka med tjejer som han däremot inte har upplevt med killar.  

 

5. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras och sammanfattas min tolkning av resultatet sammankopplat med 

studiens bakgrund. Efter resultatdiskussionen diskuteras studiens metod och avslutningsvis 

presenteras förslag till framtida forskning 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Empiri från intervjuer med fem innebandytränare är inte tillräckligt för att kunna svara på om 

det är skillnad eller inte skillnad i att leda flicklag/damlag respektive pojklag/herrlag. Det är 

heller inte tillräckligt för att svara på om kvinnligt och manligt ledarskap existerar eller inte, 

eller om innebandyn i Sverige är jämställd eller inte jämställd. Däremot får informanternas 

uppfattningar svara för hur just de resonerar kring dessa ledarskaps- och genusfokuserade 

frågor. Jag kan inte se några samband mellan informanternas svar och de erfarenheter de har 

som tränare. Osammanhängande har de ibland likvärdiga och ibland skilda uppfattningar. 

Informanternas resonemang kring kvinnligt och manligt ledarskap ger inget tydligt svar på om 

de anser att det existerar eller inte. De menar å ena sidan att skillnader i sätt att leda inte beror 

på vilket kön ledaren har, utan på individuella egenskaper och intellekt. Å andra sidan menar 

de att män är tydliga och hårda när de kommunicerar medan kvinnor jobbar mycket med det 

sociala och har en förmåga att uppmärksamma varje individ i gruppen. Att se och höra alla i 

en grupp innefattar enligt informanterna ett gott ledarskap, men några anser generellt att 
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kvinnor är bättre på det än män. Detta tyder på att kvinnor i en manlig ledarstab skulle göra 

gott för gruppen. Vad jag vet behöver alla människor uppmärksamhet, kvinnor som män. 

Informanternas uppfattning om vad som karaktäriserar män och kvinnor i sitt ledarskap 

stärker Bolman och Deals (2015) resonemang om att kvinnor i sitt ledarskap förväntas 

uppvisa större grad av värme, stöd och uppmuntrande delaktighet, och i lägre grad än män 

uppvisa kraftfullhet, list och aggressivitet. Den kvinnliga informanten har mycket erfarenhet 

av att leda ungdomar och tycker det är viktigt att vara konstruktiv och positiv i sitt ledarskap. 

Vella et al. (2013) visar i deras studie att positiv motivation är en komponent som är 

avgörande för ungdomarnas positiva utvecklingsresultat.  

 

Informanterna menar att det finns kvinnor som vill bli tränare, men som kanske inte vågar 

eller tror på sin egen förmåga. Norman (2014) påvisar detsamma med sin forskning samt att 

kvinnors idrotts- och tränarkompetenser bedöms som ogynnsamma och undervärderas av 

idrottare, administratörer och andra tränare på grund av ideologierna som positionerar mäns 

idrottsförmågor som överlägsna i jämförelse med kvinnors. En informant tror att man som 

kvinnlig tränare i ett herrlag måste bevisa en hel del för att få förtroende från gruppen, vilket 

kan antas vara en orsak till att kvinnor inte vågar – de är rädda för att undervärderas av 

männen. De män som tränar damlag, besitter möjligtvis de egenskaper som antas vara 

kvinnliga eller anpassar sitt sätt att leda efter gruppens sammansättning, som enligt Stensmo 

(2008) är situations anpassat ledarskap. Av de manliga informanterna såg några mindre 

positivt på att träna damer. Det kan vara så att de i större grad besitter de ledaregenskaper som 

anses manliga och har en mindre förmåga att anpassa sitt sätt att leda. Samtliga informanter 

vill se fler kvinnor i ledarstaben och om flera tränare inom svensk innebandy tänker så, borde 

de tränarna vara en ingång för kvinnor som vill ta steget in i den rollen. Enligt Korcheck och 

Reese (2002) existerar fortfarande traditionella förväntningar och uppfattningar av könsroller 

samtidigt som Andreasson (2007) menar att idrottens maskulina prägel så långt tillbaka vi kan 

minnas är en konsekvens av att kvinnors idrottsintresse och idrottsliga prestationer har 

betraktats mindre värda. Baserat på studiens resultat råder inga tvivel om att förväntade 

könsroller och denna prägel är en stor anledning till den ojämna fördelningen i antalet 

manliga och kvinnliga tränare. För att vara innebandytränare krävs givetvis ett intresse för 

ledarskap såväl som för sporten, men du måste inte ha som mål att bli världsmästare eller i 

framtiden träna landslaget. Informanterna menar att det som gör det roligt att vara tränare och 

att intresset kvarstår är när de ser utvecklingen på spelarna som de under en tid har tränat. De 

träffar dessutom mycket folk, de får gå utbildningar som utvecklar deras ledarskap och som 
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kommer till nytta även i arbetslivet. Resonemanget stärker det Karin Mattsson Weijber (2014) 

menar med att idrottsledarskap och idrottsledarutbildningar ger individen meriter även utanför 

idrotten samt att det är ett relativt enkelt sätt att knyta kontakter och skapa nätverk. Alla som 

vill borde få den chansen oavsett om man är man eller kvinna.  

 

Informanternas svar visar att de upplever psykologiska och beteendemässiga skillnader 

mellan flickor/kvinnor och pojkar/män, vilket resulterar i en viss skillnad i hur de agerar när 

de leder respektive kön. Skillnaden i sättet att kommunicera med varandra återkommer hos 

några informanter ett flertal gånger under intervjun, som därför tyder på att det är den största 

skillnaden. Generellt är killar raka och hårda när de pratar med varandra medan tjejer inte är 

lika ”råa” i sitt språk som en informant uttryckte sig, de är mer mjuka och snälla med 

varandra. Som tränare bör man då anpassa sig efter gruppen och tänka sig för vad och hur 

man säger, framförallt till tjejer som kan ta saker och ting negativt och personligt även om det 

inte var meningen från tränarens sida. Enligt Connell (2015) visar flera studier att det inte 

finns någon skillnad mellan pojkar och flickor eller män och kvinnor, men trots dessa bevis 

antas flickor vara lättpåverkade, sociala och känslosamma och pojkar har svårare att lära sig 

saker utantill, men har större drivkraft för att lyckas än vad flickor har. Informanternas 

upplevelser stämmer överens med några av dessa antaganden då de menar att tjejer har lättare 

för att bli ledsen än vad killar har som istället visar ilska. De menar dessutom att killar är mer 

prestationsinriktade medan tjejer är mer inriktade på gruppdynamik och relationer. 

Exempelvis berättar en informant att när han bänkar en kille (spelaren får agera avbytare 

under en match) så ifrågasätter han varför och blir besviken just i den stunden, men när han 

får chansen att spela igen så tar han ut den besvikelsen i sitt spel på planen och gör sitt allra 

yttersta för att inte bli bänkad igen. Det är den reaktionen av spelaren som han vill uppnå, men 

som han inte upplever sig få av tjejer. Informanten menar att tjejer istället kan bli sur under en 

längre tid och pratar om det med sina lagkompisar istället för att ifrågasätta tränaren. Detta 

visar på beteendemässiga skillnader, vilket även Kristina Landgren Carestam menar i 

Annerstedts (2006) studie då hon säger att killar ger mer respons när tränaren höjer rösten, 

medan risken finns att tjejer skulle börja skratta och inte ta det på allvar. Några av 

informanterna i min studie menar samtidigt att om gruppen kan samarbeta så sker det på ett 

likvärdigt sätt inom laget oavsett vilket kön gruppen består av.  

 

Grupperingar och konflikter förekommer oftare bland tjejer, vilket även det framkommer i 

Annerstedts (2006) studie, där en manlig och kvinnlig tränare menar att det är skillnad på 
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mentaliteten mellan könen och att killarna har lättare att finna varandra och fungera ihop 

medan tjejer är mer besvärliga. En informant i min studie säger dessutom att killar hjälps åt 

mer och stöttar varandra på ett annat sätt än vad tjejer gör, samtidigt som de menar att tjejer är 

snällare med varandra samt att de har mer fokus på relationer och gruppdynamik än på 

individuella prestationer. Det är tydligt att det finns skilda uppfattningar om den saken och i 

mina ögon går resonemangen inte ihop med varandra. Man ska komma ihåg att detta inte är 

några generella slutsatser, utan uppfattningar är baserade på deras egna erfarenheter och hur 

det var i just det lag som de tränade eller tränar, vilket kan vara en orsak till den splittrade 

uppfattningen. Dock säger en informant att killar kan lösa en konflikt snabbare än tjejer, och 

min tanke är att den rakare och hårdare kommunikationen som killar har, bidrar till att färre 

problem och konflikter i grund och botten uppstår och i slutändan skapar en bättre fungerande 

grupp än vad den mjukare och snällare kommunikationen gör. Annerstedts (2006) resultat 

som visar att killar har lättare att finna varandra ger även det stöd till vad som framkommer i 

min studie. En manlig informant menar att det är lättare och kan gå snabbare att skapa en 

relation med killar, dock menar han att när man väl skapat en relation kan den bli desto 

kraftigare, vilket jag tolkar som en närmare relation där de känner varandra bättre. 

 

Jämställdheten inom svensk dam- och herrinnebandy går åt rätt håll framförallt om man ser 

till uppmärksamheten i media, dock är det långt till att kunna kalla det en jämställd sport och 

det verkar finnas mycket kvar att jobba på. Generellt har herrlag lättare att skaffa sponsorer, 

de har mer publik på sina matcher och därmed en bättre ekonomi än damlag. I vissa 

föreningar kan det vara tvärtom som enligt två informanter kan ske när damlaget spelar på en 

högre nivå än herrlaget samt när det går bra och damerna vinner matcher. Tjejer får helt enkel 

kämpa hårdare än killar till samma belöning. Den största skillnaden mellan dam- och 

herrinnebandy är speltempot, hårdheten i närkamper och kvalitén på skotten. Speltempot och 

närkamperna har med fysiken att göra, säkerligen även hårdheten i skotten men knappast 

kvalitén enligt min mening. Så om killar generellt sett skjuter bättre än tjejer, vad beror det 

på? Att de är prestationsinriktade, tränar de mera än tjejer eller föds de fler killar än tjejer med 

den begåvningen? Svår fråga som jag önskade jag hade svar på. Något som förvånade mig, 

var uppfattningen om att tjejer är mer noggrann när de utför övningar än vad killar är. En 

informant säger däremot att killar ofta ”freebasar” och en annan informant att tjejer har 

svårare än killar att improvisera, vilket kan ha ett samband med uppfattningen om en större 

noggrannhet hos tjejer.  
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Sammantaget kan vi se att tränarna tycker det finns en skillnad i att träna lag med olika 

könstillhörighet och den tydligaste är hur kommunikationen fungerar. Det finns dock många 

fler skillnader än så och jag har gjort mitt yttersta för att presentera dessa på ett objektivt och 

rättvist sätt, på så vis att det ena könet inte framställs vara bättre än det andra. Jag kan inte 

svara för om kvinnliga idrottare är på ett sätt och manliga på ett annat, eller om idrottaren 

rättar sig efter de könsstereotyper som samhället framställer, däremot visar resultatet att 

många könsstereotypa uppfattningar om hur kvinnor och män förväntas vara faktiskt stämmer 

överens med hur tränarna uppfattar att det är i verkligheten. Så länge det finns föreställningar 

om vad som är manligt och kvinnligt, tror jag det till en viss grad påverkar hur vi beter oss 

inom sociala sammanhang, men även vad vi förväntar oss i mötet med en kvinna eller en man. 

Jag är tveksam till att dessa föreställningar och normer någonsin kommer att brytas, men 

samtidigt lika tveksam till att de över huvud taget är möjliga att bryta. Är det inte så att 

kvinnor och män av naturen är olika och kan det inte få vara så utan att något kön 

undervärderas det andra. 

  

5.2 Metoddiskussion 

Metodvalet anser jag var lämpligt då semistrukturerade intervjuer gav informanterna 

möjlighet att berätta om deras egna erfarenheter som tränare och hur de upplever olika 

situationer när det gäller ledarskap och genus. Syftet var inte att finna ett svar på hur det 

generellt sett ser ut kring könsskillnader och jämställdhet, utan undersöka hur dessa fem 

tränare upplever att det är, vilket jag anser att jag fått svar på. Etnografi som forskningsmetod 

hade också passat för min studie då det innebär att som forskare engagera sig i och observera 

den miljö deltagarna befinner sig i, dessutom genomföra intervjuer med informanterna 

(Bryman, 2011). Det hade gett mig möjlighet att få en egen uppfattning om hur flickor och 

pojkar, kvinnor och män agerar i en verklig situation. Dock är det en tidskrävande och inte 

helt okomplicerad process (ibid.), vilket gjorde att metoden uteslöts. I urvalet valde jag att inte 

ställa några krav på vilken nivå de varit tränare, utan enbart att de skulle ha erfarenhet av att 

träna båda könen. Anledningen var dels att svaren inte skulle vara baserat på någon specifik 

ålder samt att ett sådant krav skulle begränsa möjligheten ännu mer till att finna kvinnliga 

respondenter då det finns så få kvinnliga tränare. Jag har för visso inte gjort någon jämförelse 

mellan den kvinnliga informantens svar och männens svar, men med tanke på ämnesområdet 

så ville jag få en så jämn fördelning som möjligt. Några av informanterna har jag regelbundet 

kontakt med och några är bekanta då jag träffat dem tidigare inom innebandy-sammanhang, 
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vilket kan ha påverkat resultatet både positivt och negativt. Negativt på så sätt att de inte 

berättade sådant som de tror att jag skulle ta illa upp för, då de känner till min roll och 

position inom innebandyn i distriktet. Positivt då bekantskapen kan ha skapat en mer 

avslappnad och trygg situation, vilket jag upplevde att samtliga intervjuer var. Därför tror jag 

bekantskapen var positiv i detta fall och enligt vad en informant sa, samt utifrån min egen 

bedömning så tyckte informanterna att ämnet var intressant att diskutera och få chansen att 

reflektera över.  

 

Kvale (1997) menar att kvaliteten på intervjun är avgörande för kvaliteten på den följande 

analysen, verifieringen och rapporteringen. Jag är ingen van intervjuare, men anser att jag 

ställt tydliga frågor då jag inte har fått några motfrågor från informanterna. Jag har visat 

hänsyn genom att låta de tala till punkt och tolererat tystnad. Jag har lyssnat uppmärksamt för 

att kunna ställa följdfrågor och relatera till tidigare svar under intervjun. Att jag är insatt i 

ämnet upplever jag varit en fördel vid utformningen av intervjuguide samt för att veta vilka 

följdfrågor som är relevanta att ställa. Däremot kan mitt intresse för sporten och min roll som 

tränare innebära att jag har föreställningar och åsikter som kan ha påverkat mitt sätt att ställa 

frågor och sätt att förhålla mig till materialet. Jag är medveten om att det kan ha påverkat 

studiens resultat, men jag har gjort mitt yttersta genom hela arbetet för att vara objektiv, även 

om det är orealistiskt och kanske till och med omöjligt att vara helt utan åsikter (Trost, 2005).  

 

5.3 Framtida forskning 

Eftersom endast en av fem informanter i studien var kvinna skulle det vara intressant att göra 

om samma studie, men med lika många kvinnor som män. Det skulle göra det möjligt att 

jämföra kvinnliga tränares uppfattningar med manliga tränares. Har skilda uppfattningar ett 

samband med kön, beror det på individen eller skiljer sig uppfattningarna inte alls? 

 

Intressant att undersöka är också om spelare har samma uppfattning som tränare har, eller om 

tränare i andra idrotter än innebandy upplever dessa könsskillnader.  
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7. Bilagor 

 

7.1 Bilaga 1 – Missiv 

 

 

Hej! 

Mitt namn är Emma Åström och jag läser nu min sista termin på Högskolan i Gävle till 

hälsopedagog. Mitt examensarbete kommer att handla om ledarskap och genus i innebandy, 

och därför vill jag intervjua dig som har erfarenhet som innebandytränare både flickor eller 

damer och pojkar eller herrar. På vilken nivå har ingen betydelse, men du bör själv anse att du 

har tillräckligt med erfarenhet och kunskap för att kunna föra en diskussion kring ämnet.  

 

Intervjun beräknas ta mellan 30-60 minuter och kommer att spelas in för att samtalet ska få ett 

bra flyt och för att jag ska få med allt som sägs. Inspelningen är det endast jag och vid behov, 

min handledare som kommer att ha tillgång till. Efter avslutad studie kommer inspelningen att 

förstöras. Det är frivilligt att delta och du får när som helst under studien välja att avbryta 

deltagandet. Intervjun behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ditt namn inte kommer att 

skrivas fram i arbetet. Det slutgiltiga examensarbetet kommer att publiceras i DIVA som är en 

offentlig publikationsportal för uppsatser och examensarbeten.  

 

Om du vill vara med och delta i studien så kontaktar du mig för överenskommelse om tid och 

plats. Vid frågor gällande studien får du självklart också höra av dig.  

 

Med vänlig hälsning, 

Emma Åström    Handledare 

hhp13eam@student.hig.se    Elisabet Hedlund 

076-336 37 47    elisabet.hedlund@hig.se 

   



 

 

7.2 Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Namn:   Ålder:   Ort: 

 

Tränarbakgrund 

- Berätta om dina erfarenheter som innebandytränare. Hur länge har du varit tränare? 

Vilka lag har du tränat? 

- Hur började karriären? 

- Vad var det som gjorde att du började träna flickor/damer eller pojkar/herrar och hur 

kom det sig att du bytte till att träna det motsatta könet? 

- Vad påverkar/påverkade ditt engagemang och fortsatta intresse till att vara tränare? 

 

Ledarskap 

- Hur skulle du beskriva ett gott ledarskap?  

- Hur skulle du beskriva dig själv som innebandytränare? 

- Hur ser du på manligt och kvinnligt ledarskap? Existerar det och i sådana fall, vad 

karaktäriserar ett manligt respektive kvinnligt ledarskap? 

- Upplever du att ditt ledarskap påverkas beroende av vilket kön gruppen består av? Hur 

då? 

 

Genus innebandy 

- Hur skulle du beskriva att jämställdheten ser ut i dagens innebandy? Fördelningen i 

antal spelare och ledare, uppmärksamhet i media, sponsring osv. 

- Hur ser du på dam och herr-innebandy? Vad skiljer sig främst åt? 

 

  



 

 

Upplevda beteenden, tankar och känslor 

- Berätta hur du upplever att killar respektive tjejer fungerar som grupp? Relationer, 

konflikter, samarbete osv.  

- Hur skulle du beskriva tjejers respektive killars sätt att kommunicera med varandra i 

match- och träningssammanhang? 

- I idrott förekommer en del känslor – glädje, ilska, sorg med mera. Hur ser du på 

känslor i ett flicklag/damlag respektive pojklag/herrlag? Skiljer det sig? Hur då? 

- Upplever du någon skillnad mellan tjejer och killar vid taktiska och teoretiska 

moment? Hur då? 

 

Tränarens reflektioner 

- Det du förväntar dig av spelarna under en träning eller match, upplever du att dessa 

förväntningar skiljer sig beroende på om laget består av tjejer eller killar? Hur då? 

- Som kvinnlig tränare, hur ser du på att träna ett pojklag/herrlag? 

- Som manlig tränare, hur ser du på att träna ett flicklag/damlag? 

- Vad ser du som mest positivt respektive negativt med att träna tjejer? 

- Vad ser du som mest positivt respektive negativt med att träna killar? 

- Vad tror du är orsaken till att så få kvinnliga tränare tränar pojklag/herrlag? 

- Vad upplever du vara den största skillnaden i att träna flicklag/damlag och 

pojklag/herrlag? 

 

 

 


