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Sammanfattning: Inom idrotten är kvinnor på ledarbefattningar underrepresenterade. Syftet 

med studien var att belysa situationen för kvinnliga tränare i idrottsföreningar, utifrån de 

uppfattningar tränarna själva såväl som idrottsföreningarnas styrelseledamöter hade. Urvalet 

bestod av fyra idrottsföreningar vilka valdes utifrån vissa uppsatta kriterier. Varje 

idrottsförening representerades dels av styrelseledamöter dels av två kvinnliga tränare. 

Undersökningen gjordes utifrån en kvalitativ metod där intervjuer användes för att samla in 

materialet. Två olika semistrukturerade intervjuguider konstruerades och användes vid 

intervjutillfällena, en för de kvinnliga tränarna och en för styrelseledamöterna. Det resultat 

som framkom var att traditionella uppfattningar om manligt och kvinnligt fortfarande lever 

kvar vilket påverkar den kvinnliga ledarskapssituationen. Det framkom även skillnader i 

uppfattningar mellan styrelseledamöterna och de kvinnliga tränarna om vikten av stöd i form 

av mentorskap. Goda utbildningsmöjligheter gavs i idrottsföreningarna och de kvinnliga 

tränarna utnyttjade dessa. 
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Abstract:  In sport organizations women coaches are underrepresented. The purpose of the 

study was to shed more light on the situation regarding female leadership in sport 

organizations. The selection was based upon four sport organizations, which were chosen 

from certain set criteria. These were partly represented by committee members, and partly by 

two female coaches from each sport organization. The inquiry was made upon a qualitative 

method, where interviews were used to collect the material. Two different semi structured 

interview guides were constructed and used at the interview occasions, one for the female 

coaches and one for the committee. The result showed that traditional comprehension about 

what is male and female still lives on, which affects the female leadership situation. It also 

appeared to be differences in opinions between the committee members and female coaches 

regarding the importance of mentorship. Good opportunities within education were given in 

the sport organizations which the female coaches took advantage of.  
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Introduktion 

 

Kvinnors underställda position i samhället har länge varit ett omdebatterat ämne (Arrhenius, 

1999). Sverige anses idag ha en av de mest jämställda arbetsmarknaderna i världen, detta 

samtidigt som den är könssegregerad. Med könssegregering menas att det finns en uppdelning 

mellan kvinnor och män. Anledningarna till segregeringen mellan könen kan vara att kvinnor 

och män har olika yrken, arbetsuppgifter samt representerar olika arbetsmarknader 

(Abrahamsson, 2000). En annan vanlig förklaring till den könssegregering som idag finns 

inom arbetslivet menar många har sin utgångspunkt i det fria valet. Med detta menas att 

kvinnor antas välja ett deltidsarbete före ett heltidsarbete samt att de till exempel själva väljer 

bort ledande befattningar. Fokus ligger på individen och anledningar till att kvinnan har sämre 

möjligheter till karriär handlar om brister i kompetens, motivation, attityder, familjesituation 

eller bakgrund (Haavind, 1992; ref. i Gonäs, Lindgren & Bildt, 2001). Denna könssegregering 

finns även inom idrotten och det kan bero på den könsmaktsstruktur som råder. Genom alla 

led, från riksidrottsförbundets stämma ner till alla de idrottsföreningar som finns i Sverige, är 

kvinnor underrepresenterade både som styrelserepresentanter och som ledare 

(Riksidrottsförbundet, 2006a).  

 

Med tanke på att kvinnor är underrepresenterade som tränare var det intressant att undersöka 

deras situation i idrottsföreningar.  

Syfte 

 

Syftet med studien var att belysa situationen för kvinnliga tränare i idrottsföreningar, utifrån 

de uppfattningar tränarna själva såväl som idrottsföreningarnas styrelseledamöter hade. 

Utifrån detta formulerades följande frågeställningar: 

 

• Vilka uppfattningar har styrelseledamöterna och de kvinnliga tränarna om varför 

fördelningen mellan manliga och kvinnliga tränare ser ut som det gör? 

 

• Vilka uppfattningar har styrelseledamöterna och de kvinnliga tränarna gällande vilka 

förutsättningar som ges för de kvinnliga tränarna i respektive idrottsförening? 
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Tidigare forskning 

Manliga och kvinnliga tränare  

Den högst beslutande instansen i svensk idrott är riksidrottsförbundet (RF) och vid stämman 

år 2005 var 69 procent män och 31 procent kvinnor vilket är en ökning av kvinnliga 

representanter jämfört med 2001. Fördelningen i styrelserna i specialförbundet (SF), som är 

den näst högsta instansen, liknar den vid riksidrottsstämman.  

 

Efter SF kommer distriktsförbunden (DF) och statistik visar på att 19 procent av 

ordförandeposterna innehas av kvinnor. Inom specialdistriktsförbunden (SDF), som kommer 

efter DF, råder liknande siffror. Inom alla specialdistrikts styrelser finns män representerade 

men inte alltid kvinnor. Av de tränare som verkar på landslagsnivå råder det också en 

underrepresentation då 17 procent är kvinnor (Riksidrottsförbundet, 2006a). I de föreningar 

som har heltidsanställd personal utgörs dessa poster huvudsakligen av män 

(Riksidrottsförbundet, 2005). För att komma ifrån den rådande ojämställdheten har 

riksidrottsförbundet tillsammans med SISU Idrottsutbildarna utarbetat en plan och ”det 

övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter på alla nivåer inom alla områden” (Riksidrottsförbundet, 2006a, s 3). I denna 

plan står att män och kvinnor ska vara representerade med minst 40 procent. 

 

Totalt i Sverige finns 639 000 ledare, med ledare menas de tränare, styrelseledamöter eller 

andra personer med liknande arbetsuppgifter. De kvinnliga ledarna är underrepresenterade då 

de utgör 35 procent av det totala antalet (SCB, 2005; ref. i Riksidrottsförbundet, ?). Den 

nämnda statistiken kan jämföras med fördelningen bland de aktiva där 58 procent är män och 

42 procent är kvinnor (Riksidrottsförbundet, 2006a). 

 

I Redelius (2002) avhandling var syftet att öka kunskapen om idrottsrörelsens barn och 

ungdomsledare. Bland resultaten framkom att kvinnor och män var ledare för olika idrotter. 

Forskning visar på att en trolig anledning till detta är att kvinnorna fortfarande har 

huvudansvaret för hemmet och barnen. Det är i unga år innan detta tar vid som kvinnorna har 

tid och möjlighet att vara ledare. Det visade sig även att 83 procent av de kvinnliga ledarna 

var verksamma inom barn- och ungdomsidrotten. Både manliga och kvinnliga ledare hade 

också en högre utbildning, i form av högskola eller universitet, jämfört med befolkningen i 
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stort. De manliga idrottsledarna hade också en högre social position än övriga befolkningen. 

Liknande resultat framkom för de kvinnliga ledarna men den var inte lika markant. Kvinnliga 

ledare hade även genomgått fler idrottsledarutbildningar jämfört med männen (Redelius, 

2002). 

 

I en studie tillfrågades deltagarna om de ansåg att det fanns någon skillnad i 

arbetsförhållandena mellan manliga och kvinnliga ledare. Resultatet visade att 25 procent av 

kvinnorna ansåg att det krävdes mer av en kvinna för att hon skulle tas på allvar och det 

ifrågasattes om hon klarade av arbetet. Andra kommentarer var att kvinnorna måste bevisa sin 

duglighet mer än män och att kvinnorna ofta får ta hand om nybörjarna (Larsson & Lundqvist, 

1980; ref. i Granström & Olofsson, 1984).  

 

Flera studier har publicerats i en serie artiklar, under 2001 i Journal of Social Issues, med 

fokusering på hur kvinnans status och makt har ökat under 2000-talet (Caril & Eagly, 2001). 

Trots detta framkommer att stereotypa uppfattningar fortfarande lever kvar kring kvinnors 

ledarskap. En artikel av Ridgeway (2001) handlar om hur könsskillnader gällande inflytande 

och ledarskap uppstår. Ridgeway menar att skillnader uppstår utifrån människors 

uppfattningar om att män är mer kompetenta och legitima som ledare än vad kvinnor är. Detta 

fostrar till att hierarkiska mönster bildas. Hierarkiska mönster kan liknas vid system med 

rangordning. I hierarkiska organisationer undersökte Sebrant (1998) kvinnornas 

arbetssituation. En av teorierna som Sebrant utgick ifrån var Hirdmans teori om 

genussystemet för att kunna förklara kön- och statusmönster både inom och utanför 

arbetslivet. I studien undersöktes organisationer där majoriteten av de anställda var kvinnor 

men där ledarskapet styrdes av männens värderingar och normer. I resultatet framkom bland 

annat att om människorna i en organisation är ovilliga att se hur systemet fungerar samt att de 

inte avskiljer sig från det rådande systemet bidrar de till upprätthållandet av den manliga 

normen. Det visade sig även att könsskillnader i arbetspositioner växer fram av organisationen 

själv och om dessa övervinns kommer antalet kvinnliga ledare att öka. För att uppnå detta 

gavs det som förslag att anlita kvinnor vid rekryteringsprocessen eller andra mansdominerade 

positioner för att i ett senare skede kunna påverka utformningen av organisationen.  

Mentorskap 

Mentorskap är en central del i en case study av Hawk (1995). Studien beskrev femton 

kvinnor, som tagit sig högst upp på karriärstegen inom deras utbildningsområde, vilka hinder 
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de upplevt, om könsrollen hade någon betydelse samt om mentorskap var viktigt för att kunna 

komma högst upp. Resultatet visade att tolv av dem som deltog ansåg att det fanns fördomar 

om könsroller samt att mentorskap bara var en rådgivande instans för att klättra på 

karriärstegen.  

 

I USA gjordes en studie (Jones & DeWalt Sligh, 2006) för att undersöka ledande kvinnors roll 

in på 2000-talet. Studien gjordes i form av en paneldiskussion där fem ledande kvinnor bjöds 

in. Av resultaten som framkom var det främst mentorskap och ledarskapsprogram, som varit 

avgörande för hur dessa kvinnor hamnat på den position de befann sig på när studien gjordes. 

Till skillnad mot Hawks studie (1995) fann Jones och DeWalt Sligh (2006) att mentorskap var 

betydelsefullt för kvinnors karriär. Mentorerna behövde dock inte nödvändigtvis utgöras av 

kvinnor.  

 

I England har en studie (Downing, Crosby & Blake-Beard, 2005) gjorts på kvinnliga studenter 

från tre olika universitet gällande hur dessa upplevde sina möjligheter att utvecklas i 

organisationen. I resultatet visade det sig att 91 procent av de deltagande hade haft minst en 

mentor antingen före eller under universitets tiden. Av de deltagande var det 42 procent som 

svarade att mentorerna hade haft störst inflytande och 34 procent svarade att förebilder hade 

haft störst inflytande för deras val av utbildning.  

 

Mentorskap belystes även i en studie (Mabokela & Mawila, 2004) om hur kvinnliga lärare på 

olika högre utbildningar i Sydafrika uppfattade sin situation utifrån ras, genus och kultur. 

Resultatet visade att ingen av de intervjuade hade upplevt något direkt mentorskap trots att 

alla ansåg att det hade varit till stor nytta om sådant stöd hade varit tillgängligt. En av 

anledningarna till detta sades vara att det var slöseri med tid, det var ingen som blev befordrad 

för att de var duktiga mentorer. Av de tre som rapporterade att de fått någon typ av 

mentorskap var mentorn någon utanför arbetsplatsen, till exempel sambon. De intervjuade 

sade sig ställa upp som mentorer om de blev tillfrågade framöver för de ville underlätta för de 

nyanställda att komma in i organisationen. Kvinnorna ansåg också att de hela tiden var 

tvungna att prestera och ofta prestera bättre än männen för att bli accepterade. Det visade sig 

även att kvinnorna hade likvärdig eller bättre utbildning än männen men det var alltid männen 

som fick de högre posterna som till exempel avdelningschef.  
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Resultatet av projektet Unga Ledare inom idrottsrörelsen (Riksidrottsförbundet, 2004a) visade 

också på att mentorskap ansågs vara en viktig del för att unga skulle våga ta steget och bli 

ledare. Projektet har behandlat frågor som delaktighet, utbildning, mentorskap och 

rekrytering.  

Rekrytering och utbildning 

Inom idrottsrörelsen har signaler om svårigheter med att rekrytera ledare till 

idrottsföreningarna förekommit under de senaste åren. Därför genomfördes en studie om 

föreningsledarna och deras situation. I resultaten framkom att 36 av de 50 ordförandena som 

deltog hade någon form av idrottsutbildning. Av dessa 36 var det fyra som sade sig vara 

intresserade av att vidareutbilda sig. Utav dem som inte hade någon utbildning var två 

intresserade av att utbilda sig. Anledningarna till ointresset för vidareutbildning var bland 

annat tidsbrist, brist på motivation samt inget behov enlig ledaren själv då man redan ansåg 

sig besitta den kunskap som krävdes. Liknande resultat framkom bland de kassörer som 

deltog. I samma studie visade det sig att 21 av de 100 föreningsledarna ansåg sig inte ha några 

problem med att rekrytera aktivitetsledare. De övriga föreningsledarna sa sig ha svårigheter 

gällande rekrytering av både aktivitets- och föreningsledare. Resonemanget var ofta att det 

löste sig (Riksidrottsförbundet, 2003). 

 

I samma studie som ovan framkom även att många idrottsföreningar gav sina ledare 

möjligheter till utbildning för att på så sätt behålla dem. Utbildningsmöjligheter sågs som en 

viktig sporre inte bara för att behålla ledarna utan även för att höja kvalitén på verksamheten. 

De flesta idrottsföreningar i studien ansåg att det var betydelsefullt med utbildningar men trots 

det hade bara 35 procent av idrottsföreningarna någon fastställd utbildningsplan. 

Idrottsföreningarna genomförde i genomsnitt 24 utbildningsdagar per år vilket är en ökning 

jämfört med det senaste decenniet. Mer än hälften av ledarna (58 procent) hade gått någon 

utbildning. I en annan studie gjord av Riksidrottsförbundet (2005) framkom att utbildning av 

ledare är vanligare i lagidrotter än i individuella idrotter. I studien framkom också att det som 

idrottsföreningarna önskade sig mest var att få fler ledare. Ledarbrist var ett större problem än 

medlemsbrist. 

 

Utveckling och rekrytering av ledare studerades även i en annan studie (Riksidrottsförbundet, 

2006b). Vad som framkom var bland annat att det var viktigt att synliggöra både vad 

uppgiften gick ut på samt vilken roll ledaren hade i sin idrottsförening. Detta gällde både nya 
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och redan befintliga ledare. Vidare diskuterades även att utbildningsmöjligheter skulle ges så 

att ledaren blev utbildad för sin uppgift och genom detta kunna skaffa sig en bild av hur hans 

eller hennes ledaruppdrag skulle se ut. Även introduktion kom upp som en viktig del i detta 

resonemang och forskarna menade att successivt inträde in i ledarskapet gör det troligare att 

stanna kvar som ledare. Det framkom också att stöd och mentorskap var viktigt. Med stöd 

menades att under den första tiden som ledare få goda premisser för att klara sin uppgift och 

utvecklas. Mentorskap innebar att en mer erfaren ledare i idrottsföreningen agerade 

stödperson åt den nya ledaren.  

Teoretisk referensram 

 

I den aktuella studien användes begreppen lärande, rekrytering och utbildning utifrån ett 

genusperspektiv. Detta för att sedan kunna förstå resultaten. Genusbegreppet betecknar det 

kulturellt och socialt skapade könet. Teorin om genussystemet (bilaga 1 fig. 1) kan förklaras 

som en ordningsstruktur av kön. Det kan förstås som ett dynamiskt system, vilket innebär att 

det är föränderligt. Genussystemet bygger på dikotomin, att det som uppfattas som manligt 

och kvinnligt inte bör blandas, att mannen är norm och utgör mallen för vad som kan ses som 

normalt och rätt (Hirdman, 1988). Inom idrotten bevaras särskiljandet mellan könen med 

hjälp av föreställningar om dess olika fysiska förutsättningar samt om kvinnors bristande 

engagemang (Riksidrottsförbundet, 2004b). Männens dominerande ställning ifrågasätts inte så 

länge män och kvinnor särskiljs från varandra, det blir då legitimt för männen att dominera. 

För att särskiljandet mellan könen skall brytas krävs att kvinnor tvingas eller får lov att utöva 

det som män gör. På samma sätt blir det om männen tvingas eller får göra det som är normalt 

för kvinnor. Den manliga normen blir mer illegitim ju svagare isärhållandet är (Hirdman, 

1988). Kvinnor kan se på männens dominerande ställning på olika sätt. Hur de agerar i 

verkligheten gällande att påverka sin situation beror till stor del på vilket förhållningssätt de 

har till den överordnade makt som männen har i samhället. Hur kvinnorna uppfattar denna 

relation leder till hur de ser på möjligheter och hinder i sin egen verklighet. Ett sätt att se på 

maktrelationen är att negligera könsmakten, om kvinnor inte når höga positioner beror det inte 

på könsdiskriminering utan på att de har bristfälliga kvalifikationer. En annan syn kvinnor kan 

ha är att de vill någonting helt annat än män och därför inte konkurrerar med dem. Det finns 

en medvetenhet om männens makt men förhållningssättet till den är defensiv, vilket leder till 

att de inte går i konflikt med dem utan tar hand om de arbeten som män inte är intresserade 

av. Slutligen finns kvinnor som är medvetna om männens makt och som försöker göra 
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någonting åt det, men att maktobalansen skapar konflikter mellan kvinnorna då de har olika 

uppfattningar om hur motståndet mot kvinnors underordning skall utformas (Holmberg, 

2003). 

 

Genom denna isärhållning av kön, som finns inom exempelvis idrotten, lär sig flickor och 

pojkar tidigt vilka normer och värderingar som accepteras och handlar utefter detta. Genom 

deras handlingar kontrollerar de omgivningen samtidigt som konsekvenserna av dessa 

handlingar kontrollerar dem. Handlandet är en del i lärandet och för att lärande ska ske i en 

organisation måste vissa förutsättningar hos individ och omgivning vara uppfyllda. Individen 

försöker påverka och forma omgivningen genom mer eller mindre medvetna handlingar 

(Ellström, 2004). I en lärande organisation är det ur kompetenssynvinkel av betydelse att 

verksamheten ger tillfälle för att lära och att lära om. Det är även viktigt att individen har en 

vilja att lära och en öppenhet för att skaffa nya kunskaper (Stockfelt, 1988). 

 

Lärande kan även förklaras utifrån det sociokulturella perspektivet där fokus ligger på 

samspelet mellan kollektiv och individ. Den grundläggande frågan inom detta perspektiv är 

hur individer tillgodogör sig de kunskaper och färdigheter som de exponeras för. Vidare med 

detta perspektiv menas att människan utvecklas olika beroende på hur omvärlden fungerar 

samt vilka redskap som finns tillgängliga för individen. Det kan även förklaras på omvänt 

sätt, att det är betydelsefullt att redskapen och aktiviteterna finns för att individen ska veta hur 

dessa ska hanteras (Säljö, 2005). Ett redskap som kan vara betydelsefullt för att kvinnliga 

tränare skall kunna lära och överföra erfarenheter är mentorskap. Mentorskap och 

mentorprogram har under de senast åren ökat både i Sverige och internationellt. Idén med 

mentorskap är att ge en mindre erfaren kollega vägledning i både personlig och professionell 

utveckling. Utvecklingen handlar om att få vägledning genom en dialog med mentorn. Denne 

har också som uppgift att stödja, följa, leda och råda sin adept i olika situationer (Ahlström, 

2002).  

 

Mentorskap kan vara en del i organisationers arbete för en lärande och utvecklande miljö 

vilket ingår i HRM (Human Resource Management). HRM står för organisationens 

personalidé vilket innefattar den syn som finns på de anställda samt relationerna i 

organisationen. Det handlar även om hur organisationer går tillväga för att utveckla 

individernas förmåga. Varje individs förmåga baseras på hur organisationen arbetar med 

kompetensutveckling och vilka möjligheter och förutsättningar som ges (Lindmark & 
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Önnevik, 2006). Hur en organisation som till exempel en idrottsförening är uppbyggd 

påverkar könsstrukturen och därmed de förutsättningar som ges i form av arbetsuppgifter. Det 

finns en stor risk till diskriminering vid ledningsbefattningar där människor ger makt till 

personer som liknar de som redan har makt (Abrahamsson, 2000). Det är i många fall män 

som väljer män, exempelvis manliga seniorledare väljer manliga juniorledare. Det kan 

förklaras utifrån begreppet homosocialitet vilket innebär att det finns en samhörighetskänsla 

mellan personer av samma kön. Med manlig homosocialitet menas att män på osakliga 

grunder väljer andra män framför kvinnor till chefsposter eller andra ledande befattningar 

(Riksidrottsförbundet, 2004b). Kvinnors möjligheter att lyckas i mansdominerade yrken beror 

till stor del på hur de ledande männen uppfattar den kvinnliga närvaron. Är männen inte 

öppna för att få in kvinnor på ledande befattningar gör detta att kvinnor inte vågar ta sig in på 

området (Westlander & Pingel, 1997; ref. i Gonäs, Lindgren & Bildt, 2001).  

 

Att erbjuda utvecklingsmöjligheter, i form av vidareutbildning, och att ge belöningar är två 

delar inom HRM. En annan del inom HRM-begreppet omfattar rekrytering och urval vilket 

syftar till att tillgodose det behov av personal som verksamheten behöver. Att som 

organisation ha välutvecklade strategier för rekryteringsarbete underlättar att nå de personer 

som organisationen önskar att rekrytera. Introduktion för den nyrekryterade är viktigt då detta 

bland annat stärker relationen till de andra i gruppen vilket gör den mer effektiv och 

utvecklande (Lindmark & Önnevik, 2006).  

 

För att kunna förstå hur olika rekryteringsstrategier i en idrottsorganisation kan gå till utifrån 

ett genusperspektiv används Ström och Lindgrens (2005) modell (bilaga 1 fig. 2). Modellen 

utgår från två huvudkategorier, könsmaktsstruktur och handlingsmedvetenhet, vilka 

tillsammans beskriver olika dimensioner av rekryteringsstrategier av tränare och aktiva. I 

denna studie är fokus endast på tränare och därför kommer vidare beskrivning av modellen 

utgå från ett ledarperspektiv. Med könsmaktsstruktur i modellen menas att 

idrottsföreningarnas förhållningssätt antingen är demokratiska eller patriarkala. 

Jämställdheten mellan män och kvinnor främjas i en demokratiskt styrd idrottsförening medan 

jämställdheten hindras i en patriarkalstyrd idrottsförening. Om en idrottsförening har en 

utvecklad handlingsplan och skriftliga policys för rekrytering med syfte att öka jämställdheten 

har idrottsföreningen en hög grad av handlingsmedvetenhet. Om en idrottsförening saknar 

handlingsplaner för rekrytering ur ett genusperspektiv innefattar det en låg grad av 

handlingsmedvetenhet. 
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Med aktiva strategier menas att organisationer medvetet använder sig av olika 

handlingsplaner vid rekryteringsarbetet i syfte att få en jämställd organisation. Breda 

strategier innebär att organisationer rekryterar tränare genom olika processer, men hänsyn tas 

inte till den aktuella könsmaktsstrukturen. Dock kan jämställdhet råda på grund av en 

välkomnande inställning till tränare av båda könen. Organisationer med en patriarkal 

könsmaktsstruktur och som har en hög grad av handlingsmedvetenhet i sina 

rekryteringsstrategier använder sig av riktade strategier. Dessa strategier innebär att 

organisationerna vänder sig endast till män som redan har en gedigen ledarerfarenhet. De 

organisationer som har en patriarkal könsmaktsstruktur och som har en låg grad av 

handlingsmedvetenhet för sitt rekryteringsarbete använder sig av så kallade passiva strategier. 

Förhållningssättet och handlandet vid rekrytering kan här utgöras av exempelvis 

omhändertagande av redan befintliga målgrupper, att det sker en slumpvis rekrytering och att 

det inte finns några krav (ibid.).  

Metod 

 

Studien antog en empirisk kvalitativ ansats för att kunna beskriva informanternas 

uppfattningar om verkligheten. En kvalitativ undersökning innebär att karaktärisera något och 

beskriva egenskaper, hur någonting är beskaffat. I kvalitativa metoder är det centralt att finna 

kategorier, beskrivningar eller modeller (Kvale, 1997). I detta fall handlade det om att finna 

kategorier. Deltagarna är färre och den generaliseringsmöjlighet som kvantitativa 

undersökningar ger finns inte (ibid.). Studien hade inte som syfte att generalisera utan istället 

belysa vilka uppfattningar som styrelseledamöterna och de kvinnliga tränarna hade och därför 

passade intervjuer bättre som datainsamlingsmetod än enkäter. Intervjuguiderna skickades ut 

till informanterna innan intervjutillfällena. Tillämpningen av intervjuer gjorde det möjligt att 

eventuella oklarheter kring frågorna diskuterades och förklarades på ett mer utförligt sätt. 

Intervjuer möjliggjorde även för en djupare förståelse för det område som undersöktes. Det 

fanns även möjligheter till att ställa följdfrågor vilket öppnade för vidare diskussioner.  

Urval 

Urvalet av informanter, styrelseledamöter och kvinnliga tränare, gjordes utifrån vissa uppsatta 

kriterier. Kriteriet som sattes upp för idrottsföreningarna var en jämn fördelning mellan könen 

av de aktiva. Det innebar att könsfördelningen skulle vara minst 40-60 procent. Om det fanns 

en jämn fördelning mellan de aktiva antogs det att även tränarna var någorlunda jämt 
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fördelade. Hallands Idrottsförbund hjälpte till att ta fram idrottsföreningar som uppfyllde 

kriteriet varefter dessa kontaktades. Urvalet bestod av fyra idrottsföreningar i Halmstad vilka 

representerade olika idrotter. Styrelseledamöter och två kvinnliga tränare från varje 

idrottsförening intervjuades. Styrelsen valdes för att de hade beslutandemakt, var väl insatta i 

ämnet och kunde ge relevant underlag för studiens syfte, vilket även ses som viktigt enligt 

Hallberg (2002). Kriterierna för de kvinnliga tränarna var att de skulle ha varit tränare i 

idrottsföreningen i minst ett år samt att de skulle vara över 18 år. Kriterierna sattes för att 

tränarna skulle ha hunnit bilda sig en uppfattning om idrottsföreningen samt att de själva, utan 

föräldrarnas samtycke, skulle ha möjlighet att bestämma om de ville delta eller inte. 

Kontaktpersonerna från idrottsföreningarna hjälpte till att ta fram ledarregister på de kvinnliga 

tränarna och utifrån dessa kontaktades två tränare som uppfyllde kraven. Totalt genomfördes 

12 intervjuer varav fyra gjordes på styrelserna och åtta gjordes på de kvinnliga tränarna. Vid 

intervjuerna som gjordes med styrelserna deltog totalt 13 personer. 

Intervjuer 

Vid intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide. Det innebär att ställandet av 

frågorna sker utefter diskussionen (Denscombe, 2000). Två intervjuguider (bilaga 2 och 3) 

gjordes eftersom frågorna som ställdes skiljde sig åt mellan styrelseledamöterna och de 

kvinnliga tränarna, båda intervjuguiderna bearbetades fram utefter frågeställningarna. Även 

om frågorna som ställdes var olika formulerade till styrelseledamöterna och de kvinnliga 

tränarna utgick de från samma teman. Detta för att se om de fanns skillnader i uppfattningar 

om ledarskapssituationen. Pilotintervjuer gjordes på både styrelseledamöter och kvinnliga 

tränare vilket ledde till att en del av frågorna omformulerades. Även ett par frågor togs bort 

helt då de kändes irrelevanta med hänsyn till syftet. Då pilotintervjuerna inte uppfyllde de 

tidigare nämnda kriterierna användes de inte i själva undersökningen. 

Datainsamling 

Intervjuerna med styrelseledamöterna gjordes i så kallade gruppintervjuer (Denscombe, 

2000). Det innebar att intervjuerna gjordes i små grupper där vikten lades på att författarna 

inte ställde frågor till var och en i gruppen utan ställde frågorna till alla samtidigt så de som 

deltog kunde integrera med varandra. Anledningen till att gruppintervjuer gjordes var 

möjligheten att få flera uppfattningar på kort tid då tidsbristen gjorde att det ej var möjligt att 

utföra enskilda intervjuer. De kvinnliga tränarna intervjuades var för sig i så kallade 

personliga intervjuer (ibid.). Detta innebar att de uppfattningar och synpunkter som uppkom 
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under intervjun kom från en källa vilket underlättade för författarna att sätta sig in i den 

intervjuade personens uppfattningar samt att ledsaga denne genom intervjun. 

 

Kontakt togs via telefon och mail med representanter från idrottsföreningarna och dessa 

ställde sig alla positiva till att delta, vidare bestämdes dag för intervju med 

styrelseledamöterna. De ledarregister som erhölls användes för att få kontakt med de 

kvinnliga tränarna. Inför varje intervju skickades både ett missivbrev och en intervjuguide 

(bilaga 2 och 3) ut. I brevet stod bland annat syftet beskrivet, att materialet skulle behandlas 

konfidentiellt och hur lång tid intervjun beräknades att ta. Diktafon användes under alla 

intervjuer för att säkerställa att ingen information gick förlorad samt för att öka trovärdigheten 

i studiens slutresultat (Kvale, 1997).      

 

Informanterna fick själva välja var intervjun skulle äga rum. Intervjuerna med 

styrelseledamöterna ägde rum i idrottsföreningarnas klubblokaler. De kvinnliga tränarna 

intervjuades oftast innan eller efter en träning. Efter varje intervju transkriberades materialet. 

Vid varje intervju deltog två av författarna, varav den ena hade huvudansvaret genom att 

ställa frågor. Den andra var mer observerande, kom med följdfrågor och stöttade den som 

hade huvudansvaret. Varje författare deltog vid åtta intervjuer, vid fyra av dessa hade hon 

huvudansvaret och vid de resterande fyra var hon observatör. Intervjuerna med 

styrelseledamöterna tog mellan 35 och 40 minuter och intervjuerna med de kvinnliga tränarna 

tog omkring 20 minuter.  

Dataanalys  

Bearbetningen av materialet gjordes med hjälp av en kvalitativ analys (Larsson, 1986). Det 

första som gjordes var att transkribera de inspelade intervjuerna. Detta gjordes snarast möjligt 

efter intervjutillfället. Därefter lästes det utskrivna materialet igenom för att få en helhetsbild. 

Utifrån den nedskrivna texten urskiljdes sedan utsagor vilka delades in i olika kategorier, som 

kunde kopplas till studiens syfte och frågeställningar.    

Etik  

Vid arbete med vetenskapliga undersökningar är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter 

genom hela arbetet, från planeringsstadiet till rapportering (Kvale, 1997). Dessa etiska 

aspekter är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, ?). Undersökningspersonerna informerades i förväg både muntligt och 
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skriftligt om undersökningens generella syfte samt hur undersökningen var upplagd. Syftet 

avslöjades inte till fullo för intervjupersonerna då de kanske skulle försköna sin bild av 

verkligheten. Informanterna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt 

att avbryta intervjun när som helst. Hänsyn till konfidentialitet togs genom att författarna 

upplyste om att deras identitet inte skulle redovisas i arbetet. Vidare ställde författarna 

kriteriet att de skulle vara över 18 år. Detta för att de själva skulle kunna godkänna eller tacka 

nej till sitt deltagande direkt vid första telefonkontakten. Eftersom författarna inte ansåg att 

det fanns några risker med att delta informerades inte informanterna om detta. Vidare kommer 

de deltagande att ha möjlighet att ta del av resultatet genom att det färdiga arbetet kommer att 

sändas över till dem.  

Resultat 

 

Utifrån de svar som erhölls från intervjuerna utformades fyra kategorier. Dessa var stereotypa 

könsroller, kön villkorar förutsättningar, goda utbildningsmöjligheter samt stöd och 

uppmuntran. 

Stereotypa könsroller 

Organisationsstrukturen skiljde sig mellan idrottsföreningarna, från platta till hierarkiska 

organisationer. Det förekom också en uppdelning i olika sektioner, exempelvis dam- och 

herrsektion. De tränare som intervjuades verkade på alla olika nivåer. Styrelseledamöterna 

och de kvinnliga tränarna hade lika uppfattningar om fördelningen av manliga och kvinnliga 

tränare i idrottsföreningarna samt varför det såg ut som det gjorde. Det visade sig att det 

förekom både en jämn och en ojämn fördelning mellan kvinnliga och manliga tränare. Att det 

var en ojämn fördelning grundades på uppfattningar om traditionen gällande manliga och 

kvinnliga roller. Det var mer naturligt för en man att vara tränare än för en kvinna. En 

styrelseledamot sa bland annat...jag tror att det är så att tjejer får barn det får inte vi....det 

blir ett engagemang som tar väldigt mycket tid eller framförallt borde göra det. En kvinnlig 

tränare uttryckte sig på liknande sätt...ofta i samband med det många som skaffar barn...det är 

lättare för en man att fortsätta naturligt med tränarrollen och lite tuffare för kvinnorna. En 

förening som hade en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga tränare hade tankar om 

att detta berodde på att tjejer och killar spelar tillsammans och inte är uppdelade. I en styrelse 

var synen på de kvinnliga tränarna att...tjejer var mer stabila som tränare än killarna, de som 
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tog på sig tränaruppdrag fullföljde det ofta mycket stabilare än killarna. Bland 

styrelseledamöter sågs det även som positivt när kvinnor tog initiativ till att utveckla 

situationen i idrottsföreningen...nu har vi fått två tjejer i styrelsen och det har blivit ett 

lyft...blir en liten annan touch på allt arbete faktiskt. Det hade gjorts olika försök, till exempel 

tjejprojekt, i idrottsföreningarna för att rekrytera kvinnliga tränare. En styrelseledamot 

sade...vi har försökt rekrytera lite tjejer och så som ska ställa upp, damlagsspelare och 

såhär...de är med i ett halvår kanske och sen så försvinner dom. En uppfattning gällande 

rekryteringsstrategier var att behov inte fanns, inställningen var att det löste sig ändå. En 

annan uppfattning var att behovet fanns och därför hade det skapats en ungdomsgrupp för att 

dessa sedan skulle bli nya tränare. Dessa strategier var inget som fanns nedskrivet.  

Kön villkorar förutsättningar 

Synen på idrott bedriven av kvinnor skiljde sig åt mellan idrottsföreningarna. 

Styrelseledamöterna uttalade sig inte specifikt om detta men genom de kvinnliga tränarnas 

svar framkom att vissa styrelser behandlade damlagen annorlunda än herrlagen. Detta 

påverkade indirekt de kvinnliga tränarna eftersom deras lag inte fick samma förutsättningar 

som de andra. Ett citat visar på detta... pojklagen går före flicklagen...just i och med tanke på 

när de ska fördela träningstider, t ex så är det alltid pojkarna som får välja före flickorna. 

Detta kan jämföras med styrelsen då de anser att...vi är i varje fall rättvisa när det gäller 

flickverksamhet och pojkverksamhet...alla behandlas lika. En kvinnlig tränare yrkade på att 

damlag inte prioriteras i lika hög grad som herrlag…jag har alltid accepterat det att det är så. 

Det kommer alltid att vara så. En annan kvinnlig tränare uttryckte att damlaget fick ärva 

herrlagets tröjor när de fick nya. 

Goda utbildningsmöjligheter 

Goda utbildningsmöjligheter gavs i idrottsföreningarna. En styrelseledamot sade bland 

annat...det är en förmån som alla ledare har tillgång till, både tränarutbildning och annan typ 

av ämnesfördjupning som man intresserad av. De ansåg att de kvinnliga tränarna utnyttjade 

dessa utbildningsmöjligheter och det i högre grad än de manliga tränarna. En kvinnlig tränare 

sade att...det är just det att man går utbildningar för man måste utveckla sig hela tiden. De 

kvinnliga tränarna menade också på att det fanns goda möjligheter till utbildning...jag får ju 

bestämma själv, eller vi blir ju inbjudna till alla eller väldigt många utbildningar, sen är det 

att välja eller prioritera eller gå på allihopa. Det skiljde sig åt gällande hur dessa möjligheter 

utnyttjades...jag kanske inte utnyttjar det så jättemycket som jag kanske skulle kunna göra 
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men det har ju att göra med familj och allting då man har ju begränsad tid. Även om goda 

utbildningsmöjligheter fanns i idrottsföreningarna rådde olika uppfattningar mellan 

styrelseledamöterna och tränarna om hur väl information om aktuella utbildningar 

framkommit. En kvinnlig tränare uttryckte sig...jag tycker att det har varit dålig information 

om det faktiskt (utbildningar) medan styrelsen berättade att de på många olika sätt gav 

information om utbildningar, till exempel via hemsida och uppsatta lappar. Det visade sig 

även att tränarna själva fick leta efter utbildningarna men att styrelseledamöterna var positiva 

till detta och lät dem gå på de utbildningar de önskade. Trots goda utbildningsmöjligheter för 

både styrelseledamöter och kvinnliga tränare var det mest tränarna som var öppna för att 

utnyttja dessa möjligheter...det är roligt att bygga på...känner att man utvecklar sig så att man 

inte står stilla. Styrelseledamöterna däremot ansåg sig ha tillräckligt med kunskap och 

erfarenhet för sina uppdrag... jag personligen känner inte att jag behöver det. 

Stöd och uppmuntran 

Enligt informanterna fanns det inte något uttalat mentorskap. Däremot upplevdes ett 

informellt mentorskap, både bland styrelseledamöterna och bland de kvinnliga tränarna. En 

styrelseledamot sa bland annat...vi...blir mentorer för nybörjare men det är inget som finns 

uttalat. En tränare uttryckte sig...det är ju i och för sig indirekt det här med att X kommer ut 

och tar en träning...det är ju inte direkt mot oss med det blir ju ändå att man har någon att 

ringa och bolla med. Tränarna tyckte att ett formellt mentorskap hade underlättat när de 

började som tränare i idrottsföreningen. Till informellt mentorskap räknades även tränarteam 

och att arbeta i ett sådant ansågs vara positivt då ansvaret kunde delas upp...vi är tre ledare på 

samma grupp som då turas om att vara där...det är fördelar att man hinner ha ett annat liv 

också och inte alltid vara bunden. Det ansågs även vara bra då man fungerade som stöd åt 

varandra...dessutom så stöttar ju jag och min tränarkollega varandra väldigt mycket. Till stöd 

och uppmuntran nämnde de kvinnliga tränarna att olika sammankomster var viktiga. På dessa 

sammankomster fanns möjligheter att diskutera och utbyta erfarenheter...vi har ju inbokade 

ungdomsledarträffar där vi pratar och diskuterar. Andra aktivitets- och trivselträffar 

uttrycktes också som viktigt bland tränarna...sen är det roliga bowlingdagar, klubbdagar. Det 

framkom även att utrustning var ett stöd för de kvinnliga tränarna...vi har rätt förutsättningar 

genom att vi får det material vi behöver för att bedriva träningen...och vi får overall... Det 

visade sig också att vissa tränare erhöll en viss form av ersättning.   
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Begreppen validitet och reliabilitet återkommer i både kvalitativa och kvantitativa studier fast 

betydelsen dem emellan skiljer sig åt. Reliabiliteten sammanflätas dock ofta med begreppet 

validitet så mycket att det inte används speciellt ofta. Reliabiliteten i en kvalitativ studie 

innebär huruvida den rådande situationen fångas och återspeglas på ett bra och tillförlitligt 

sätt. Validitet ses som något som skall genomsyra hela forskningsprocessen och vad gäller 

datainsamlingen, avses validiteten hur forskaren klarar av att få en trovärdig tolkning av det 

som studeras (Patel & Davidson, 2003). För att vidare kunna fastställa säkerheten vid 

datainsamling och dataanalys används begreppen tillämplighet, rimlighet, trovärdighet och 

noggrannhet (Patel & Tebelius, 1987).  

 

Tillämplighet omfattar de val som rör insamlingsteknik och undersökningsgrupp med hänsyn 

till studiens frågeställningar och tänkta upplägg (Patel & Tebelius, 1987). Med tanke på syftet 

för den aktuella studien valdes intervjuer som insamlingsteknik, detta för att få en djupare 

förståelse samt för att få så sanningsenlig information som möjligt av det studerade området. 

Eftersom författarna inte vet på vilken grund Hallands Idrottsförbund valde 

idrottsföreningarna, förutom de kriterier som nämnts tidigare kan tillämpligheten dock 

diskuteras. 

 

Anledningen till att både styrelseledamöter och kvinnliga tränare från samma idrottsförening 

intervjuades var för att kunna belysa det studerade ämnet från två perspektiv. Hade intervjuer 

med endast styrelseledamöterna gjorts så hade det inte funnits någon möjlighet att kontrollera 

att det verkligen såg ut som de påvisade. Därför gjordes även intervjuer med de kvinnliga 

tränarna.   

 

Vid intervjutillfällen ska påverkan från den som intervjuar vara minimal vilket betyder 

antagande av en neutral och icke-bedömande attityd. Detta även om informantens svar strider 

mot intervjuarens egna normer och värderingar. Det är även viktigt att den som intervjuar 

lyssnar reflekterande samt låter bli att argumentera för sin sak (Merriam, 1994). Med tanke på 

författarnas ringa erfarenhet gällande att ställa frågor under en intervju var det svårt att hålla 

sig till ovanstående. Av nervositet lades mer fokus på ställandet av huvudfrågorna och därmed 
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hindrades kreativiteten att ställa följdfrågor. Vidare menar Merriam (1994) att övning ligger 

bakom en skicklig intervjuare. Författarna ansåg sig inte vara skickliga på att intervjua och för 

att alla skulle få öva sig delades intervjutillfällena upp mellan de tre. Hade intervjuerna delats 

upp så att alla författare gjorde fyra enskilda intervjuer hade trovärdigheten påverkats 

negativt. Detta då intervjuerna hade utformats på tre olika sätt utan någon insyn i varandras 

sätt att intervjua. Det kan ha gjort att ställandet av följdfrågor varit annorlunda från den ena 

intervjun till den andra. I och med att författarna var två vid intervjutillfällena fanns 

möjligheten att påverka utformandet och på så vis gå mot en gemensam syn på huruvida 

intervjun skulle ske. Hade en och samma person gjort alla intervjuerna hade de blivit mer 

samstämmiga, men utifrån att författarna hade behov av att träna på sin intervjuteknik var det 

av värde att intervjuerna delades upp. Det positiva med att två författare deltog var att den ena 

observerade och därmed hade möjlighet att ställa följdfrågor. Den huvudansvariga kanske var 

för upptagen med att ställa huvudfrågorna så att relevanta följdfrågor inte kom på tal.  

 

För att informanterna från idrottsföreningarna skulle kunna delge sina personliga synpunkter 

om det studerade området hade det varit av fördel om författarna varit kända hos 

informanterna. Då gemensam jargong råder kan det vara lättare att delge sig information 

menar Merriam (1994). Trots att författarna var okända för informanterna erhölls ändå 

information som var relevant för undersökningen. Utifrån studiens syfte och frågeställningar 

utformades frågor till intervjuguiderna. Dessa frågor var svåra att formulera så att 

styrelseledamöterna och de kvinnliga tränarnas svar skulle behandla samma kategori. En del 

av frågorna var ställda på olika sätt men belyste samma område. Genom att samma 

intervjuguide användes till respektive informantgrupp kan rimligheten (Patel & Tebelius, 

1987) ha stärkts.  

 

Anledningen till att intervjuguiderna skickades ut var för att informanterna skulle få möjlighet 

att förbereda sig samt känna en trygghet med intervjusituationen. Det fanns vissa negativa 

aspekter med detta vilket till exempel kunde vara att intervjupersonerna fick tid på sig att 

tänka över de frågor som ställdes. De fick tid på sig att komma på bra svar som kanske inte 

speglade den egentliga verkligheten. Hade intervjupersonerna fått frågorna direkt vid 

intervjutillfället hade de kanske svarat annorlunda och mer sanningsenligt. Vidare går det att 

diskutera intervjuguidernas utformande och tillförlitlighet med tanke på författarnas 

begränsade kunskap. Då författarnas handledare, som innehar goda kunskaper om hur en 
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intervjuguide för kvalitativa studier utformas, var med och utformade intervjuguiderna kan de 

betraktats ha god validitet.  

 

För att författarna skulle kunna analysera resultatet spelades intervjuerna in med hjälp av 

diktafoner, detta för att säkerställa att informationen registrerades. Två diktafoner användes 

ifall någon av dem skulle gå sönder. Genom att spela in med hjälp av diktafon minskar 

eventuell förlust av information. En svårighet med diktafoner kan dock vara att tekniska 

problem uppstår samt att störande ljud kan leda till att det som sägs på bandet inte uppfattas 

korrekt (Patel & Davidson, 2003). I den aktuella undersökningen var det några intervjuer som 

fick avbrytas på grund av störande ljud. Det kan ha medfört att informanten glömde att säga 

något som var av värde för undersökningen när intervjun startade igen. Att två diktafoner 

användes kan ha haft en negativ påverkan på informantens svar då redan en diktafon kan 

kännas skrämmande.  

 

Författarna var noga med att skriva ut ordagrant vad informanterna sade så att analysen 

byggdes på korrekt fakta samt att noggrannheten stärktes då citaten styrkte själva resultatet.  

Att skriva ut texterna var både tids- och tålamodkrävande. Vid transkribering av intervjuer är 

det lämpligt om samma person skriver ut alla intervjuer för att utskrifterna ska bli så lika 

varandra som möjligt. Ska flera personer skriva ut intervjuerna är det bra att innan ha 

diskuterat vad som ska tas med, om intervjun ska återges ordagrant med andningspauser till 

exempel (Kvale, 1997). I undersökningen turades författarna om att skriva ut intervjuerna och 

det fördes inga diskussioner innan om hur detta skulle ske. Det kan ha gjort att utskrifterna 

avviker från varandra. Det i sin tur leder till en tolkning av texten vilket kan göra att viktig 

och relevant information går förlorad (ibid.).  

 

Med tanke på att två av författarna deltog vid intervjuerna med de kvinnliga tränarna kan de 

ha känt sig obekväma i intervjusituationen och därmed inte vågat uttrycka sina uppfattningar 

sanningsenligt. Det kan i sin tur ha påverkat diskussionen och därmed resultatet. De 

gruppintervjuer som gjordes med styrelseledamöterna var positivt på det sätt att flera fick säga 

vad de tyckte samt att de inte behövde känna sig utsatta. Det kan tänkas att det blev mer 

avslappnat för intervjupersonerna. I intervjuerna med de styrelser som hade många ledamöter 

var det bra att intervjua i grupp. De som deltog hade olika ansvarsområden och kunde 

komplettera varandra när det var någon av dem som inte kunde svara på frågorna. Det var 

dock ordföranden i de flesta intervjuer som pratade mest vilket gjorde att alla inte blev lika 
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delaktiga. Även vid dessa intervjuer deltog två av författarna vilket gjorde att den som 

intervjuade kände en trygghet med intervjusituationen. Vid ett intervjutillfälle med en styrelse 

var det endast två styrelsemedlemmar som deltog fast tydliga direktiv lämnats att det skulle 

vara minst tre som deltog. Detta berodde på att den tredje personen inte kunde delta, på grund 

av särskilda skäl. Författarna tyckte ändå att relevant och tillräcklig information erhölls och 

ansåg att det som framkom i intervjun kunde användas i resultatet. Detta visar på att det finns 

vissa svårigheter med gruppintervjuer då styrelserna i denna studie skulle försöka få ihop 

personer till intervju samt hitta ett datum som passade alla inblandade. 

Resultatdiskussion 

Trots att idrottsföreningarna i studien hade en jämn fördelning mellan tjejer och killar bland 

de aktiva var det i vissa idrottsföreningar stor skillnad i antalet kvinnliga och manliga tränare. 

Enligt Koivula (1999) finns en tradition av mer eller mindre mansdominerade idrotter, och i 

den aktuella studien var det i de typiska mansdominerade idrotterna som den största 

skillnaden fanns i fördelning mellan manliga och kvinnliga tränare. I dessa fall var det 

kvinnorna som var underrepresenterade vilket förstärker statistiken från Riksidrottsförbundet 

(2006a). I studien uppfattades orsakerna till att kvinnorna var underrepresenterade på att de 

fortfarande hade huvudansvaret för hemmet vilket kan kopplas samman med Redelius studie 

(2002). Ur ett genusperspektiv kan detta tolkas som att mannen fortfarande är norm inom 

idrotten. Idrottsföreningarna använde sig inte av särskilda strategier för att rekrytera kvinnliga 

tränare vilket kan bero på att de inte är medvetna om könsordningen. Därmed upprätthålls 

ordningen av manligt och kvinnligt. För att komma från denna ordning hade det varit bra om 

idrottsföreningarna hade rekryterat utifrån ett genusperspektiv och då använt sig av Ström och 

Lindgrens modell (2005). I den aktuella studien framkom att de kvinnliga tränarna hade hand 

om allt från barngrupper till lag på seniornivå vilket skiljer sig från det som tidigare 

framkommit (Redelius, 2002). Den aktuella studiens omfattning var betydligt mindre än 

Redelius (2002) och detta kan ha varit en av orsakerna till skillnaden.   

 

Resultatet i denna studie visade att styrelseledamöterna var ovilliga att se hur organisationen 

faktisk såg ut och därmed upprätthålls den manliga normen vilket stämmer överrens med 

Sebrants studie (1998). Detta medför en risk av diskriminering vid ledningsbefattningar vilket 

även Abrahamsson (2000) menar. Det gör i sin tur att män ger andra män makt, så kallad 

homosocialitet (Riksidrottsförbundet, 2004b). Arbetsförhållandena ansågs skilja sig mellan 

kvinnliga och manliga tränare. De kvinnliga tränarna arbetade ibland i uppförsbacke och deras 
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lag var inte lika prioriterade som andra manliga lag vilket överrensstämmer med resultatet 

som framkom i Larsson och Lundqvist (1980; ref. i Granström & Olofsson, 1984). Genom att 

vissa tränare i studien accepterade situationen kring mäns överordnade maktposition och inte 

gjorde något åt det blev förhållningssättet enligt Holmberg (2003) defensivt. Dessa traditioner 

försvagades dock då det visade sig att det även fanns kvinnliga tränare som var medvetna om 

männens överordning men som samtidigt gjorde någonting åt det (ibid.). Det kan ha berott på 

att de ledande männen var öppna för att få in kvinnor på ledande befattningar vilket kan ha 

påverkat kvinnorna att våga ta sig in på området. Detta resonemang för även Westlander och 

Pingel (1997; ref. i Gonäs, Lindgren & Bildt, 2001). Genom att det i vissa idrottsföreningar 

förekom dam- och herrsektioner upprätthålls isärhållandet av kön och detta signalerar att män 

och kvinnor delas in i olika fack. Det påverkar vilka förutsättningar som ges vilket kan 

kopplas samman med Hirdmans (1988) teori om genussystemet. 

 

Det som visade sig i resultatet gällande om styrelseledamöterna var öppna för att gå nya 

utbildningar kan jämföras med tidigare forskning gjord av Riksidrottsförbundet (2003). Där 

visade det sig att endast fyra av 36 ordföranden var intresserade av att vidareutbilda sig. Även 

i denna studie ansåg sig de flesta styrelseledamöter som deltog redan ha den kunskap som 

krävdes och att de på grund av tidsbrist inte utnyttjade de utbildningar som erbjöds. Tidigare 

forskning (Redelius, 2002) har dragit slutsatser om att kvinnliga tränare genomgår fler 

utbildningar än manliga kolleger vilket styrelseledamöterna i den aktuella studien också hade 

liknande uppfattningar om. 

 

Det framkom i resultatet att styrelserna gav de kvinnliga tränarna goda möjligheter till 

utbildning, vilket även tidigare forskning av Riksidrottsförbundet (2005) visa på. Där sågs det 

som en viktig del i att motivera sina tränare till att stanna i idrottsföreningen samt för att hålla 

en bra kvalité på verksamheten. Resultatet i den aktuella studien visade på att både tränarna 

och styrelseledamöterna uppfattade att det gavs goda möjligheter till utbildning i 

idrottsföreningarna. Idrottsföreningarna hade gett goda förutsättningar för tränarna att 

utvecklas vilket är en central del i organisationers arbete med HRM (Lindmark & Önnevik, 

2006). Genom att styrelserna erbjöd utbildningar skapades tillfällen för tränarna att lära sig. 

Detta kan förklaras utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande (Säljö, 2005). Tränarna 

hade möjlighet att gå utbildningar vilka kan ses som redskap som användes för att utvecklas. 

Det fanns dock skillnader i uppfattningar mellan tränarna och styrelseledamöterna i hur 

tillgängliga utbildningarna var. Information om utbildningstillfällen var inte alltid den bästa 
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från styrelsen vilket påverkade om tränarna gick utbildningarna eller inte. Då 

styrelseledamöterna varken hade vilja eller öppenhet till att gå nya utbildningar kan det ha 

påverkat de kvinnliga tränarnas deltagande. De tränare som själva letade upp utbildningar 

hade dels en vilja att lära sig dels en öppenhet för att gå utbildningar. Utifrån Stockfelts 

(1988) resonemang handlade de kvinnliga tränarna mer utifrån ett lärandeperspektiv än vad 

styrelseledamöterna gjorde.  

 

Som tidigare nämnts måste vissa förutsättningar hos individ och omgivning vara uppfyllda för 

att lärande ska ske i en organisation. Det räcker inte med att endast en part är öppen för att 

lära sig, det måste vara ett samspel (Ellström, 2004). Genom att goda möjligheter gavs till de 

kvinnliga tränarna i idrottsföreningen samt att de var villiga att gå på dessa utbildningar så 

kan idrottsföreningen förklaras som en lärande organisation. Tränarträffarna som anordnades 

för de kvinnliga tränarna innebar exempelvis erfarenhetsutbyte vilket också kan ses som en 

typ av lärande. Under dessa träffar finns dock risker för att mindre bra saker lärs in, 

exempelvis normer och värderingar kring könsmaktsstrukturen.  

 

I den aktuella studien framkom det, från både styrelseledamöterna och de kvinnliga tränarna, 

att formellt mentorskap inte förekom men att de visste vart de skulle vända sig då hjälp 

behövdes. Detta beskrevs som informellt mentorskap. Bland de kvinnliga tränarna visade det 

sig att det hade underlättat att ha en uttalad mentor som stöttade och gav råd vilket även 

tidigare forskning visat på (Downing et. al, 2005: Hawk, 1995: Jones & DeWalt Sligh, 2006: 

Mabokela & Mawila, 2004: Riksidrottsförbundet, 2006b). Detta kan bero på att de upplevt en 

avsaknad av stöd och ledning vilket är en uttalad mentors huvudsakliga uppgift (Ahlström, 

2002). Vägledningen som sker genom mentorskapet öppnar till en utvecklande och lärande 

miljö för individen (ibid.). Vidare nämndes det från den aktuella studien att tränarteam 

räknades in som informellt mentorskap då de stöttade varandra inom teamet. Det stöd som 

framkom från intervjuerna var de olika sammankomsterna som anordnades där de pratade och 

diskuterade och att de fick tillgång till material så de kunde bedriva verksamheten samt att de 

fick en viss form av ersättning, vilket tillhör en del av HRM (Lindmark & Önnevik, 2006).  

 

Det visade sig även att olika uppfattningar om behovet av rekryteringsstrategier fanns mellan 

styrelserna. Idrottsföreningarna hade inga uttalade rekryteringsstrategier trots att det under 

senare år har förekommit signaler om svårigheter kring rekrytering av ledare 

(Riksidrottsförbundet, 2003). Anledningen till att vissa styrelser inte ansåg att det fanns något 
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behov grundade sig på inställningen att det löste sig. Detta kan kopplas till Ström och 

Lindgrens (2005) modell om rekryteringsstrategier och specifikt de passiva strategierna. 

Gemensamt för de som deltog var att det inte fanns något nedskrivet dokument på hur 

rekrytering skulle gå till vilket har lett till misslyckade försök. Hade idrottsföreningen haft 

utvecklade strategier hade det underlättat vid rekryteringsarbetet av nya kvinnliga tränare 

(Lindmark & Önnevik, 2006).   

Konklusion 

 

Det framkom gemensamma uppfattningar i resultatet om att traditionella värderingar om 

manliga och kvinnliga roller fortfarande lever kvar vilket påverkar kvinnors 

ledarskapssituation. Vidareutbildning uppfattades som något viktigt från både 

styrelseledamöternas och de kvinnliga tränarnas sida men utnyttjades främst av de kvinnliga 

tränarna. Vad som framkom gemensamt från de kvinnliga tränarna var att en formell mentor 

var önskvärd. Styrelseledamöterna verkade inte vara medvetna om hur viktigt de kvinnliga 

tränarna tyckte att mentorskap var.   

Implikation 

 

För att kunna nå målet om en jämställd idrott behövs mer kunskap om könsmaktsstrukturen 

och hur den påverkar situationen för dem som är verksamma inom idrottsföreningar. För att 

medvetandegöra dessa kan ett tillvägagångssätt vara en utbildningsdag med både tränare, 

styrelseledamöter, forskare och eventuellt representant från distrikts- eller 

specialdistriktsförbundet där jämställdhetsfrågor behandlas. Annat alternativ kan vara att en 

redan jämställd idrottsförening anordnar mötesplatser för andra idrottsföreningar och berättar 

om sina tankar, idéer och agerande. Därefter kan det vara lämpligt att ha en workshop så att 

alla deltagande får komma till tals med sina idéer som diskuteras. Det är viktigt att successivt 

implementera idéerna i idrottsföreningarna då många blir avskräckta av orden genus och 

jämställdhet.  
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Figur 1. Genussystemet enligt Hirdman (1988).  

 

 

 
Figur 2. Rekryteringsstrategier ur ett genusperspektiv (Ström & Lindgren, 2005). 
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Bilaga 2. 

Hej    2006-X-X 

 

Vi är tre tjejer som studerar på det idrottsvetenskapliga programmet med inriktning 

pedagogik. Vi skriver nu en c-uppsats om uppfattningar kring ledarskapssituationen i olika 

föreningar. Detta genom att belysa situationen dels från styrelsens synvinkel dels från 

kvinnliga ledares synvinkel. Tidigare har ni varit i kontakt med Frida Lundin angående 

eventuella intervjuer. Den  X/X-06 kommer er intervju att bli av och vi vill att ni såhär inför 

intervjutillfället läser igenom de frågor som kommer att ställas.  

 

 

Riktlinjer för intervjun: 

- beräknad tid ca. 1 timme 

- att deltagarna läst igenom intervjufrågorna på förhand 

- intervjun kommer att spelas in och materialet kommer att behandlas konfidentiellt 

 

 

 

Om ni har några frågor eller vill ta del av det färdiga resultatet är ni givetvis välkomna att 

höra av er. 

 

Tack på förhand! 

 

Frida Lundin  

Maria Lundblad  

Sofie Ekberg  

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2. 

Intervjuguide: 

 

• Vad har ni för roller i föreningen?  

• Har ni gått någon utbildning som är relevant för det uppdrag ni har nu? 

• Är ni intresserade av att gå på nya utbildningar? 

• Hur är föreningen uppbyggd?  

 

• Hur är fördelningen mellan kvinnliga respektive manliga tränare?  

- I stort i föreningen? 

- Fördelat på nivåer? 

- Hur kommer det sig att fördelningen är som den är? 

 

• Finner ni det svårt att rekrytera? 

• Hur går ni tillväga när ni rekryterar nya ledare?  

• Vad är det för slags ledarutvecklingsinsatser som ni har gjort i föreningen? 

• I vilken utsträckning tycker ni att de kvinnliga ledarna i er förening utnyttjar dessa 

möjligheter? 

• På vilket sätt informeras ledarna om t.ex. utbildningsmöjligheter? 

 

• På vilket sätt ger ni stöd till era ledare? 

• Upplever ni att de kvinnliga ledarna i föreningen behöver mer stöd och uppmuntran från 

er än det som ges idag? 

• Erbjuder ni era kvinnliga ledare någon form av mentorskap? På vilket sätt? 

• I vilken utsträckning kan de kvinnliga ledarna påverka sin situation? 

• Kan ni ge konkreta exempel på när era kvinnliga ledare har påverkat sin situation? 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3. 

Hej!    2006-X-X 

 

Vi är tre tjejer som studerar på det idrottsvetenskapliga programmet med inriktning 

pedagogik. Vi skriver nu en c-uppsats om uppfattningar kring ledarskapssituationen i olika 

föreningar. Detta genom att belysa situationen dels från styrelsens synvinkel dels från 

kvinnliga ledares synvinkel. Tidigare har du varit i kontakt med Frida Lundin angående 

eventuell intervju. Den X/X -06 kommer din intervju att bli av och vi vill att du såhär inför 

intervjutillfället läser igenom de frågor som kommer att ställas.  

 

 

Riktlinjer för intervjun: 

- beräknad tid ca. 45 minuter  

- att du som deltagare läser igenom intervjufrågorna på förhand 

- intervjun kommer att spelas in och materialet kommer att behandlas konfidentiellt 

 

 

 

Om du har några frågor eller vill ta del av det färdiga resultatet är du givetvis välkommen att 

höra av dig. 

 

Tack på förhand! 

 

Frida Lundin  

Maria Lundblad  

Sofie Ekberg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3. 

Intervjuguide 
 

• Hur länge har du varit ledare i idrottsföreningen?  

• Vilken åldersgrupp är du ledare för? 

• Vad har du för ledarutbildning? 

• Önskar du att gå fler utbildningar? 

 

• Hur uppfattar du att fördelningen är mellan manliga och kvinnliga ledare i din 

förening?  

• Hur uppfattar du att fördelningen är på olika nivåer?  

• Varför tror du att det är så? 

 

• Vad upplever du att idrottsföreningen gör för dig som ledare? 

• Hur gör du för att påverka din situation som ledare?(utbildning t ex). 

• Hur upplever du tillgängligheten av utvecklingsmöjligheter i din förening? 

• På vilket sätt utnyttjar du de utvecklingsmöjligheter som ges? 

 

• Kan du beskriva vilket stöd du får som ledare av din förening? 

• Finns det någon form av mentorskap? Om ja, hur fungerar det? Om nej, skulle du vilja 

ha det? 

 

 
 
 
 
 


