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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla innebandytränare som valt att delta i studien och alla involverande inom 
de medverkande föreningarna som hjälp till att underlätta processen. Vi vill även tacka våran 
handledare, Inger Eliasson för möjligheten att skriva uppsatsen inom ramen för ditt forskningsprojekt 
som sker i samverkan mellan Umeå Universitet, innebandyns kompetenscentrum och svenska 
innebandyförbundet. 

 

 

 



 

 
 

Lindroth, A., & Östlund, M. (2019). Att vara minoritet i mansdominerad idrottskultur – 
en kvalitativ studie om innebandytränares perspektiv på kvinnors underrepresentation 
inom svensk innebandy. (Being minority in a male-dominant sports culture – A 
qualitative study of floorball coaches perspective on the underrepresentation of women 
in Swedish floorball). Examensarbete I pedagogik. Pedagogiska institutionen, Umeå 
universitet.  

Sammanfattning 

Syftet med studien var att få en bättre förståelse och bredare kunskap om problematiken runt kvinnors 
underrepresentation som tränare inom svensk innebandy. Inom idrotten är ledarskap ett 
mansdominerat område och världen över hamnar kvinnor i en minoritetsposition. Studien belyser 
problemet utifrån en sociokulturell teori med fokus på att förstå de sociala strukturer som format en 
idrottskultur som är manligt kodad. För att få en fördjupad förståelse har det teoretiska ramverket 
kombinerats med ett genus- och organisationsperspektiv. Det avgränsade syftet med studien var att 
genom innebandytränares uppfattningar analysera vad i idrottskulturen och genusstrukturen som har 
betydelse för att det är fler män än kvinnor som är tränare inom innebandy, samt via innebandytränares 
uppfattningar undersöka potentiella förändringar som kan vidtas för att öka antalet kvinnor som 
innebandytränare. Studiens resultat baseras på data skapat genom fyra fokusgrupper med totalt 13 
huvudtränare inom innebandy, där både kvinnor och mäns perspektiv på och erfarenheter av problemet 
inkluderades. Studiens resultat visar bland annat på svårigheter för kvinnor att kliva fram och 
respekteras som innebandytränare och att kvinnor får ett annorlunda bemötande jämfört med manliga 
kollegor. Ytterligare ett centralt resultat från studien är behovet av förebilder för barn och ungdomar för 
att förändra synen på kvinnor i tränarpositioner. Vi kan med stöd från studiens resultat och analys säga 
att idrottskulturen inom svensk innebandy består av traditionell genusstruktur som skapar mindre 
möjligheter för kvinnor att bli och vara tränare inom innebandy. 

Nyckelord: Genus, Kvinna, Ledarskap, Makt, Innebandy, Sociokulturellt, Minoritet 

Keywords: Gender, Woman, Leadership, Power, Floorball, Socio-cultural, Minority  

  



 

 
 

Innehållsförteckning  

Inledning ........................................................................................................................ 1 

Syfte och frågeställningar ............................................................................................... 2 

Bakgrund ........................................................................................................................ 2 

Svensk idrott ............................................................................................................................................ 2 

Svensk innebandy ............................................................................................................................... 3 

Tidigare forskning .......................................................................................................... 3 

Förväntningar på ledarskap .................................................................................................................... 4 

Kulturella och strukturella motstånd ..................................................................................................... 5 

Genusstruktur och maktrelationer ......................................................................................................... 6 

Sammanfattning ...................................................................................................................................... 7 

Teoretiska ramverk ........................................................................................................ 8 

Sociokulturell teori .................................................................................................................................. 8 

Språk och kommunikation ................................................................................................................. 8 

Genusperspektiv .................................................................................................................................... 10 

Organisationsperspektiv ........................................................................................................................ 11 

Sammanfattning och motivering av teori .............................................................................................. 12 

Metod ........................................................................................................................... 13 

Diskussionsguide ................................................................................................................................... 13 

Bakgrundsformulär ........................................................................................................................... 14 

Urval ....................................................................................................................................................... 14 

Datainsamling ................................................................................................................................... 15 

Bearbetning och analys .......................................................................................................................... 16 

Etiska överväganden .............................................................................................................................. 17 

Informationskravet ............................................................................................................................ 17 

Samtyckeskravet ................................................................................................................................ 17 

Konfidentialitetskravet ..................................................................................................................... 18 



 

 
 

Nyttjandekravet ................................................................................................................................ 18 

Tillförlitlighet ........................................................................................................................................ 18 

Resultat ........................................................................................................................ 19 

Upplevelser av utmaningar och motstånd ............................................................................................. 19 

Få kvinnor syns till inom innebandyn ............................................................................................. 20 

Bemötande ......................................................................................................................................... 20 

Brist på självförtroende ..................................................................................................................... 21 

Ansvar för hemmet ........................................................................................................................... 22 

Genusstruktur och maktrelationer ....................................................................................................... 23 

Respekt mot kvinnliga tränare ........................................................................................................ 23 

Förväntningar ................................................................................................................................... 24 

Maktrelationen mellan man och kvinna i tränarteam ................................................................... 25 

Vad behöver förändras? ........................................................................................................................ 26 

Fånga upp ungdomar ....................................................................................................................... 26 

Förebilder .......................................................................................................................................... 27 

Behov av stöd .................................................................................................................................... 28 

Utbildning ......................................................................................................................................... 29 

Resultatanalys .............................................................................................................. 30 

Upplevelser av utmaningar och motstånd ............................................................................................ 30 

Genusstruktur och maktrelationer ....................................................................................................... 32 

Vad behöver förändras? ........................................................................................................................ 33 

Diskussion .................................................................................................................... 34 

Resultatdiskussion ................................................................................................................................ 34 

Metoddiskussion ................................................................................................................................... 36 

Bidrag till forskning .............................................................................................................................. 38 

Förslag till framtida forskning .............................................................................................................. 38 

Författardeklaration ..................................................................................................... 39 



 

 
 

Referenser 

Bilaga 1. Diskussionsguide 

Bilaga 2. Bakgrundsformulär 

Bilaga 3. Informationsbrev 

Bilaga 4. Utdrag från innehållsanalys 

 

 

 

 



 

 1 

Inledning 

Kvinnor utgör en minoritet inom den organiserade idrotten och är underrepresenterade vad gäller 
ledande positioner inom idrottens alla områden och nivåer (Pfister & Radtke, 2009). 
Underrepresentation av kvinnor tydliggörs också inom svensk idrott. I ett dokument från 
Riksidrottsförbundet angående jämställdhet bland idrottens ledare, visas siffror på den ojämlikhet som 
råder (Svender & Nordensky, 2019). För aktiviteter med LOK-stöd, går det att utläsa att 73 % av alla 
tillfällen leds av en man. LOK-stödet är ett statligt lokalt aktivitetsstöd till barn- och ungdomsidrott i 
ideella föreningar som är kopplade till ett specialidrottsförbund anslutet till riksidrottsförbundet 
(Svensk idrott, u.å.) Enligt riksidrottsförbundet är det övergripande målet för idrottsrörelsens 
jämställdhetsarbete att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i 
idrottsrörelsen. Målet för jämställdhetsarbetet är att det ska föreligga likvärdiga möjligheter för alla 
oberoende kön, att utöva och leda idrott. Siffror i dokumentet från Riksidrottsförbundet, visar bland 
annat på att det idag skiljer sig åt vilka uppgifter som kvinnor och män intresserar sig för. Män har i 
högre grad har en roll som innefattar någon form av övergripande ansvar för idrottsutövandet. Kvinnor 
har istället något högre omfattning uppgifter som handlar om kommunikation och/eller föreningens 
ekonomi och har inte lika många uppdrag som är kopplade till utförandet av idrotten (Svender & 
Nordensky, 2019).  

En del av den idrottsrelaterade genusforskningen redogör för hur män och kvinnor anpassar sig till de 
normer och värderingar som finns kring kön och hur det återspeglas inom idrotten (Linghede, 2014). 
Förutom att det finns en sned könsfördelning bland ledare på aggregerad nivå så går det att utskilja 
starkare könsmönster inom vissa idrotter. Innebandy, basket, fotboll och ishockey är idrotter där det 
finns en kraftig överrepresentation av män som tränare. Inom innebandyn leds 85 % av alla 
träningstillfällen för barn och unga av en man. Dessa solida könsmönster som både finns bland idrottare 
och idrottens ledare hjälper till att reproducera idrotten som manligt kodad. Idrotten överlag bör dock 
inte bara ses som mansdominerad. Idrotter, så som gymnastik och ridsport har en tydlig 
överrepresentation av kvinnor som utövare och tränare (Svender & Nordensky, 2019). Forskning visar 
att det finns ett samband mellan kön och fritidsintresse, bland annat att män generellt har ett större 
intresse av att delta i idrott än vad kvinnor har (Chang, 2017). Koivula (2001) beskriver även manligt 
och kvinnligt kodade idrotter som något socialt konstruerat och att det är baserat på stereotypa 
förväntningar på kön. Vidare beskriver hon att idrott i allmänhet bemärks som något maskulint även 
fast vissa idrotter anses mer feminina. Idrott blir således antingen stereotypifierad som könsneutralt, 
feminin eller maskulin baserat på begrepp om kön, genusskillnader och tilltro att det finns 
genusrelaterad lämplighet för idrottsligt deltagande. Idrottsrörelsen når i dagsläget inte sina 
jämställdhetsmål och det faktum att kvinnors underrepresentation syns med stark bevisning motiverar 
idrottsorganisationer i Sverige att förändra den skeva könsfördelningen bland ledare (Svender & 
Nordensky, 2019). Exempelvis är en satsning, svensk innebandy har gjort, uppstarten av nätverket ”IB 
Kvinnor leder” som är ett nätverk för kvinnor inom svensk innebandy med syfte att öka jämställdheten. 
Initiativet startade 2016 och består av engagerade kvinnor med olika former av ledaruppdrag inom 
innebandyn. Ämnen som lyfts är bland annat jämställdhet inom idrotten, behovsfrämjande ledarskap 
samt normkritik. Syftet med projektet är att kvinnor ska få lika mycket inflytande som män inom svensk 
innebandy (Svensk innebandy, u. å.). 

Svenska innebandyförbundet vill utveckla svensk innebandy genom att skapa en förståelse om varför 
det finns färre kvinnor än män som innebandytränare. Svenska innebandyförbundet vill även ta reda på 
vilka förändringar som kan implementeras för att utjämna den rådande obalansen och för att skapa 
bättre möjligheter för kvinnor att börja och fortsätta sitt idrottsledarskap. Kane (2016) beskriver att det 
tidigare genomförts en rad olika forskningsprojekt som utelämnat faktumet att varje satsning till 
förändring kommer möta starkt motstånd av de individer som idag tjänar på att ingenting förändras. 
Hon beskriver vidare att det är i synnerhet viktigt att rikta blicken mot de strukturer och kulturer som 
skapat maktbalansen mellan män och kvinnor inom idrotten. För att få fram information som kan vara 
användbar för utveckling behövs systematisk kunskap om de villkor kvinnliga innebandytränare arbetar 
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under idag. Samt vad som kan behöva förbättras och reformeras för att män och kvinnor ska kunna vara 
tränare på samma villkor inom svensk innebandy. Kane (2016) menar på att sociokulturellt 
konstruerade normer, värderingar och trosuppfattningar om genus och makt kan reformeras men det 
krävs mer kunskap om dessa processer. Svensk innebandy är outforskat inom det här området och det 
behövs kunskap för att utforma riktade insatser inom innebandyn. Det här är en studie i pedagogik som 
har genomförts på pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. Studien är en del av ett 
forskningsprojekt som drivs av Inger Eliasson (pedagogiska institutionen) och sker i samverkan mellan 
Umeå universitet, innebandyns kompetenscentrum och svenska innebandyförbundet i syfte att förändra 
den rådande underrepresentation av kvinnliga innebandytränare inom svensk innebandy.  

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att genom innebandytränares uppfattningar analysera vad i idrottskulturen 
och genusstrukturen som har betydelse för att antalet kvinnor som innebandytränare är färre än män, 
samt via innebandytränares uppfattningar undersöka potentiella förändringar som kan vidtas för att 
öka antalet kvinnor som innebandytränare. För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar 
utformats: 

• Vilka upplevelser finns angående utmaningar för och motstånd mot kvinnor som 
innebandytränare? 

• Hur uppfattas genusstruktur inom svensk innebandy och hur påverkar det maktrelationen 
mellan könen och kvinnors möjligheter att bli och vara tränare?  

• Vad behöver, enligt tränarna, förändras för att stärka kvinnors möjlighet att bli och vara 
innebandytränare?  

Bakgrund 

Avsnittet syftar till att förklara hur den svenska idrotten är organiserad. Bakgrunden innefattar delar 
som behandlar ideellt arbete inom idrottsrörelsen, jämställdhet inom idrotten samt hur svensk 
innebandy ser på och behandlar idrottens jämställdhetsarbete. I studien centreras innehållet runt barn- 
och ungdomsidrott, vilket gör det väsentligt att översiktligt beskriva innebörden av det ideella arbetet 
inom idrottsrörelsen, samt redogöra för hur svensk idrott är organiserad och hur arbetet mot en 
jämställd idrott lyfts fram.  

Svensk idrott 
Det finns grundläggande bestämmelser för den svenska idrottsrörelsens uppbyggnad. 
Riksidrottsförbundet (RF) är en ideell förening som består av Specialidrottsförbund (SF) som i sin tur 
består av ideella föreningar vilka bedriver idrottslig verksamhet. Svensk idrott och dess organisation 
bygger på ideella föreningar, där idrottsföreningar med deras medlemmar är det viktigaste för den 
svenska idrottsrörelsens funktion (Svensk idrott, 2012).  Det finns över 20 000 registrerade föreningar 
i ett eller flera av de 71 stycken SF som finns inom RF (Riksidrottsförbundet, 2018). Ideellt arbete 
omfattar hälften av den vuxna befolkningen i Sverige och den största skaran finns inom idrotten (von 
Essen & Wallman-Lundåsen, 2016). En stor del av de personer som arbetar ideellt inom idrotten är 
föräldrar till barn som är aktiva inom idrotten, det gör föräldrar till en betydelsefull grupp när man vill 
skapa förståelse för ideellt arbete i barn- och ungdomsidrott (Patriksson & Wagnsson, 2004). Von Essen 
och Wallman-Lundåsen (2016) redovisar för könsskillnader kopplat till det ideella arbetet. De beskriver 
att det traditionellt sätt alltid varit en större andel män än kvinnor som arbetar ideellt och att 
skillnaderna är ännu tydligare när det kommer till ideellt arbete inom idrotten. Där visar det att 40 % är 
kvinnor jämfört med 60 % män. Anledningen till skillnaden kan på ett sätt förklaras genom männens 
överrepresentation inom idrottsrörelsen överlag (von Essen & Wallman Lundåsen, 2016).  
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Riksidrottsförbundet har i sitt idéprogram Idrotten vill bland annat tagit fram övergripande mål som 
bygger på att idrotten ska vara jämställd. Det ska råda samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter 
oberoende av kön och nivå inom idrotten. Inom svensk idrott ska män och kvinnor vara lika viktiga för 
den verksamhet de är aktiva eller verkar inom eftersom män och kvinnor ska prioriteras likvärdigt inom 
idrotten. När föreningar planerar sin verksamhet ska det göras på ett sätt som främjar jämställdhet på 
alla nivåer av organisationen och idrotten. Både män och kvinnors kunskap som ledare ska prägla hur 
idrotten utvecklas och vara synlig inom idrottsrörelsens samtliga nivåer. En viktig aspekt i utformningen 
av idrottens verksamhet är att idrotten inte bara ska fördelas jämt utan också konstrueras så att både 
män och kvinnor kan delta (Riksidrottsförbundet, 2015). Riksidrottsförbundet har tillsammans med 
SISU idrottsutbildarna ett långsiktigt mål att utveckla svensk idrott. Målet är en vision om svensk idrott, 
strategi 2025, som bygger på att man vill skapa ett livslångt föreningsidrottande. För att uppnå det målet 
har man inom riksidrottsförbundet tagit fram en rad olika utvecklingsresor mot 2025. En av resorna är 
”jämställdhet för en framgångsrik idrott” med ett mål att svensk idrott ska vara jämställd 2025. 
Oberoende av kön ska det finnas samma möjligheter att leda och utöva idrott eftersom en jämställd 
idrott är en förutsättning för en framgångsrik idrott. För att uppnå jämställdhetsmålet ska SISU 
idrottsutbildarna se till att samtliga utbildningar präglas av jämställdhet och utföra en specifik inriktad 
utbildningssatsning mot förbund och föreningar för att främja en jämställd idrott (Riksidrottsförbundet, 
2017).  

Svensk innebandy 
Svenska Innebandyförbundet (SIBF) är ett av Sveriges SF som är medlemmar i RF. SIBF är i sin tur 
organiserat i 22 specialdistriktsförbund (SDF). Det finns totalt cirka 900 innebandyföreningar i Sverige 
med ungefär 120 000 licenserade spelare. Föreningarna bedriver sin verksamhet utifrån SIBF riktlinjer 
utifrån egna beslut och väljer själv ambitionsnivå (Svensk innebandy, 2018). Innebandyförbundet är det 
sjunde största SF i antal föreningar och femte största SF i antal aktiva idrottsutövare 
(Riksidrottsförbundet, 2018). Svensk innebandy har utformat ett eget idédokument Svensk innebandy 
vill, med grund i Idrotten vill.  Värdegrunden för deras verksamhet är ”så många som möjligt, så länge 
som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt” (Svensk innebandy, 2018). Ett kärnvärde som beskrivs 
behandlar allas rätt att vara med, oavsett om du är man eller kvinna och oberoende vart du är född. Det 
finns även övergripande mål för svensk innebandy där man bland annat vill att antalet kvinnliga utövare 
och ledare ska öka i antal. Svensk innebandy (2019) beskriver ett övergripande mål för innebandyns 
jämställdhetsarbete att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten. Ett av det långsiktiga 
målen som sträcker sig fram till 2030, är att innebandysverige ska bestå av 50 % kvinnor och att fler 
kvinnor ska synas på ledande positioner. Det uppmärksammas även att gamla normer och strukturer 
behöver brytas för att öka jämställdheten bland ledare, samt se över de strukturer och den idrottskultur 
som finns idag (Svensk innebandy, 2019). Idrottskulturen bygger på att individen har en viss idrottslig 
karaktär och ett idrottsligt kapital som samstämmer med resterande kultur. Idrotten konstrueras utifrån 
praxis som kräver specifika sociala och kulturella fallenheter hos individen. För att passa in i en viss 
idrottskultur krävs därför ett kulturellt kapital med specifika normer och värderingar (Jakobsson, 
Lundvall, Redelius & Engström, 2012). 

Tidigare forskning 

För att förstå hur man kan bidra till jämlika förutsättningar för kvinnor och män som innebandytränare 
så kommer den tidigare forskning som presenteras uppmärksamma kunskaper som finns om 
genusbaserade kulturella förväntningar på, och föreställningar om, män och kvinnor som tränare. 
Forskningen som i följande del presenteras kommer innefatta idrott, genus och ledarskap i många 
idrotter internationellt. De underrubriker som återfinns inom avsnittet behandlar förväntningar på 
ledarskap, kulturella och strukturella motstånd, genusstruktur och maktrelationer och en avslutande 
sammanfattning. 
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Förväntningar på ledarskap 
Underrepresentation av kvinnor i ledarroller är ett väldokumenterat och undersökt område (Norman, 
2008; Norman, 2014; Kamphoff, Armentrout & Driska, 2010). Hovden och Tjønndal (2019) studerade 
manliga och kvinnliga olympiska boxare och studien baseras på individuella intervjuer med både elit- 
och ungdomsboxare. Studiens resultat visar att tränarens kön har stor betydelse på idrottarens 
uppfattningar om och förväntningar på hur träningstillfället ska utföras. I studien belyses även just 
ledarskap som mansdominerat inom idrotten och att kvinnliga ledare globalt representerar en 
minoritet. Vidare finns det endast ett fåtal kvinnor som leder manliga idrottare (Hovden & Tjønndal, 
2019; Kamphoff, et al., 2010). Att det finns färre möjligheter för kvinnor i ledarroller, beror enligt 
forskare på den sekundära statusen kvinnor har inom idrotten (Norman, 2008; Norman, 2014). 
Kvinnors sekundära status är däremot inte den enda förklarningen till varför kvinnor är 
underrepresenterade inom idrotten, utan anledningarna är många. I Hovden och Tjønndal (2019) studie 
framkommer det information från idrottarna att kvinnor anses leda för mjukt, är snällare och mer 
tillgänglig än de manliga tränarna. Boxarna är följaktligen kritiska mot den formen av ledarskap och 
föredrar mer strikta och auktoritära tränare, vilket enligt dem är egenskaper en kvinnlig tränare inte 
anses ha. Kamphoff et al. (2010) beskriver att kvinnor inte anses lika kapabla som män att utveckla 
idrottare. I studien framkommer det att föräldrar upplever svårigheter att acceptera att deras söner blir 
tränade av en kvinna och kvinnorna vinner därför ingen respekt som tränare. I en studie av Leberman 
och LaVoi (2011) undersöks arbetande mammor som utöver sitt yrke är ideellt aktiva ledare inom 
ungdomsidrott. I studien användes semistrukturerade individuella intervjuer med syfte att förstå och 
identifiera hur mammornas kunskaper förs vidare från en mammaroll, till en tränarroll. Förutom att 
resultat tyder på att mammarollen och rollen som tränare överensstämmer till stor del, visar det även 
att kvinnor som tränare inte endast upplever ledarskap som ett tillfälle att leda idrott, utan även en 
chans för dem att utveckla en självkänsla och utmana de förutfattade meningar som finns om kvinnor i 
maktpositioner inom ledarskap. Det beskrivs även hur viktigt det är för mammor i tränarroller att vara 
en bra förebild, speciellt för deras söner. Att visa att det finns kvinnor som tränare inom barn- och 
ungdomsidrott skapar socialkapitala resurser när det gäller inflytande, inte bara på idrottarna utan även 
inom idrottsorganisationer. 

I en studie av Norman (2014) undersöks hur den sociala konstruktionen påverkar kvinnornas 
självkänsla och självförtroende att vara tränare utifrån ett feministiskt perspektiv. Hon intervjuar sex 
kvinnliga lagidrottstränare i Storbritannien och resultatet gav en antydan att kvinnliga tränare inte har 
förmågan att utmana en mansdominerad kontroll av ledarskap eftersom de inte tror tillräckligt mycket 
på sig själva som ledare. Vidare menar hon att den förklarningen till kvinnors underrepresentation leder 
till att det överlämnas till kvinnan själv och att kvinnorna skapar sina egna motstånd. Det framkommer 
också i andra studier att kvinnors skäl till att avstå tränaruppdrag handlar om att kvinnor saknar 
motivation och intresse, eller att kvinnor till och med inte har det självförtroendet eller den erfarenhet 
som efterfrågas (Kamphoff, 2010; Cunningham & Sagas, 2003). I studien av Kamphoff et al. (2010) 
intervjuades 15 kvinnor som var tränare för olika herrlag. Intervjuerna byggde på deras upplevelser av 
att träna män och kvinnorna i studien beskrev sig uppleva en ”token-status”. Tokenism uppstår enligt 
Kanter (1977) när en underrepresenterad grupp i en verksamhet består av mindre än 15 % av den totala 
arbetskraften. Kvinnorna i studien av Kamphoff (2010) var märkbart uppmärksammade på betydelsen 
av deras ”token-status” och beskriver känslor som isolering, svårigheter att ta plats bland manliga 
tränare samt en övertygelse hos personer de interagerat med att kvinnor inte borde träna män. 
Kvinnorna beskrev dessutom upplevda svårigheter att rekrytera manliga idrottare på grund av 
uppfattningen att manliga idrottare inte ska bli tränade av kvinnor (Kamphoff, et al., 2010). Kvinnor 
anses mer lämpade att träna kvinnliga idrottare och vissa manliga beteenden kan även vara oförenliga 
med kvinnliga behov (Welford, 2011). I Welford (2011) studie framkommer det att kvinnor upplever 
störst motstånd mot deras närvaro och traditionella kvinnliga normer utanför föreningskontexten. Det 
sker på platser som exempelvis tränarutbildningar som kvinnorna menar är till förmån för individer 
med traditionella manliga egenskaper såsom aggression och dominans. Deltagarna i studien menar 
följaktligen att om de tar till sig dessa maskulina beteenden och egenskaper skulle det underlätta deras 
deltagande samt utfall av utbildningen.  
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Kulturella och strukturella motstånd  
I en studie av LaVoi och Dutove (2012) undersöktes ett antal komplexa och flerdimensionella 
utmaningar som hindrar kvinnor från att vara tränare. Genom tidigare studier kunde forskarna 
tillhandahålla en beskrivande och representativ bild av de hinder och stöd som finns för kvinnor som 
tränare. Kvinnorna i studien beskrev hur de upplevde sociokulturella motstånd som huvudsakligen 
beror på dominerande könsideologier och stereotyper. Studiens forskare menar att det sociokulturella 
motståndet har en inverkan på det samhälleliga och kulturella värdet herridrotten har och det faktum 
att män har en överlägsen majoritet när det kommer till ledarskap (LaVoi & Dutove, 2012). Det finns 
kulturella förväntningar på och en socialt accepterande roll hur en kvinna ska vara som påverkar 
kvinnans möjligheter att fullfölja en karriär som tränare (Norman, 2014; Kamphoff, 2010). Kvinnor 
kämpar emotionellt inom en kultur som är centrerad kring att upprätthålla en manlig makt (Norman, 
2014). En stark stereotyp är uppfattningen om att kvinnor anses vara mindre erfarna och mindre 
kompetenta tränare än män (Norman, 2010a). Reade, Rodgers och Norman (2009) analyserar den 
ojämna könsfördelningen inom tränarroller genom två studier. Den första genom information från 809 
respondenter från Kanada, varav 46 % var kvinnor. För att väga upp de begräsningar som framkom i 
första studien, genomfördes en ytterligare med endast information från elittränare. Studien visar i 
motsats till Norman (2010a) studie som nämnts tidigare, att kvinnor i flertalet fall besitter fler 
kvalifikationer som tränare än män. I studien beskrivs det att kvinnor är både yngre, har högre 
utbildning samt har mer erfarenheter än manliga tränare på elitnivå. Utan hänsyn till det, diskuterar 
man istället en uppfattning att kvinnor avstår tränaruppdrag på grund av den tidsbrist som uppkommer 
genom exempelvis ett större ansvar över familjen (Reade, et al., 2009).  

Kombinationen mellan ledarskap och familj är en faktor som kan skapa svårigheter för kvinnor att vara 
och bli tränare (Kamphoff, 2010). En av dessa svårigheter för kvinnor är att balansera tränaruppdrag 
med ansvar över familjen (Kamphoff, 2010; Kamphoff, el al., 2010; Pfister & Radtke, 2009; Norman, 
2014). Balansen beskrivs som problematisk och helt omöjlig utan en partner som stöd. Att skaffa barn 
prioriteras i vissa fall bort då ett sådant ansvar skulle uppbringa svårigheter för kvinnans fortsatta 
karriär som tränare (Kamphoff, et al., 2010). Kvinnor förväntas lägga deras tid på hemmet och familjen 
som i sin tur påverkar kvinnors möjlighet att ta på sig tränaruppdrag. Pfister och Radtke (2009) 
beskriver vidare att kvinnan har stor betydelse för att mannen ska lyckas med sin karriär. Den ideala 
modern förväntas följaktligen lägga tid på hushållsarbete, ta hand om barnen och kanske till och med 
ge upp sig egen karriär för att främja mannens framgång. Pfister och Radtke (2009) har i sin studie 
intervjuat 23 kvinnliga tränare och studerat deras individuella perspektiv på ledarskap och hur de lyckas 
kombinera sitt yrke, familjeansvar, fritidsaktiviteter och ideellt arbete. I studien beskriver kvinnorna att 
det inte finns tid för något annat på sidan av ledarskap och en karriär som tränare. De menar att 
kombinationen skapar en utmaning för deras möjligheter att vilja vara tränare. I studien av Kamphoff 
(2010) medverkar kvinnor som valt att avsluta sin tränarkarriär och anledningarna bakom beslutet att 
avbryta karriären undersöktes. Studien baseras på både kvantitativ och kvalitativ data och bygger på ett 
feministiskt perspektiv. 121 kvinnor deltog i studien och sex kvinnor intervjuades individuellt. Resultatet 
från studien visade sammantaget på flera komplexa anledningar till att kvinnorna slutade som tränare. 
En av de frästa anledningarna till att kvinnorna valde att sluta var på grund av orsaker kopplat till 
familjen. Yttrande från kvinnorna tyder på att de inte kunde ge tillräckligt med tid och uppmärksamhet 
till deras barn då de upplevde att de aldrig var hemma. Alla kvinnor i studien hade svårigheter att 
balansera arbete med familj och respondenterna som både var mammor och tränare fick höra från andra 
i deras omgivning om deras oförmåga att vara bra på båda delarna (Kamphoff, 2010).  

Att förklara kvinnors underrepresentation med endast individuella motiv utifrån ett individperspektiv 
möts av kritik eftersom det inte beaktar de sociokulturella orsakerna till hur en individs uppfattningar 
och handlande kan påverkas utifrån. Kvinnliga tränare hamnar ofta i skuggan bakom männen och en 
allmän uppfattning är att män är mest lämpade som tränare (Norman, 2010b; Norman, 2014; Leberman 
& LaVoi, 2011). Policys och praktiker stöder dessa antaganden som således innebär att kvinnorna 
marginaliseras (Leberman & LaVoi, 2011). Kvinnors kompetens och auktoritet ifrågasätts ofta av män 
och även idrottsorganisationer kan nedvärdera kvinnors tränarförmågor, kunskaper och erfarenheter 
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(Leberman & LaVoi, 2011). Hur kvinnor upplever en sådan situation och vad de har för tidigare 
erfarenhet av liknande situationer påverkar kvinnors förutsättningar att vara tränare. Kvinnor som inte 
får inte tillräckligt med beröm för deras insatser i ledarskapsroller känner ofta en press i relation till 
manliga tränare. Kvinnor upplever ofta en känsla att de behöver bevisa för männen att de är tillräckligt 
kompetenta tränare och bär ofta med sig en känsla av tvivel och misstro (Norman, 2010a; Norman, 
2010b; Leberman & LaVoi, 2011). En anledning till att det är få kvinnor som tränar män, kan bero på 
diskriminering och svårigheter att vinna respekt från manliga tränare (Kamphoff, et al., 2010).  

Genusstruktur och maktrelationer 
Det finns ett antal olika anledningar att kvinnor inte efterfrågas som tränare i samma utsträckning som 
män gör, en orsak är de bristfälliga uppfattningarna om kvinnors kompetens som grundar sig i 
genusskillnader. Det tas för givet att kvinnor besitter en viss nivå av kompetens utan att veta om den 
uppfattningen i praktiken är sann eller falsk. För att få en djupare förståelse om varför kvinnor är 
underrepresenterade i tränarroller måste ett perspektiv som makt och maktrelationer relaterat till 
genusbaserade stereotyper inkluderas. Vidare behöver den manliga idrottskulturen analyseras (Kane, 
2016). Män har alltid haft störst makt inom familjen och det har inte enbart historiskt sett speglat 
samhället, utan är även idag accepterat i stora delar av världen. Ett exempel på att den mansdominerade 
normbildningen som växt sig stark utanför familjen är inom olika former av byråkratier (Connell & 
Pearse, 2015). Det byggs upp kriterier som gynnar manliga sökanden i anställningsprocessen och denna 
princip härstammar från det faktum att de flesta organisationer styrs av högt uppsatta män (Connell & 
Pearse, 2015; Norman, 2008). Connell och Pearse (2015) beskriver dock att makt är något som ständigt 
utmanas och den genusstrukturerade maktrelationen har inte blivit något undantag. De beskriver vidare 
att de uppbyggda genusstrukturer som finns i hemmet kan minskas och den diskursiva makten, alltså 
hur vi pratar om makt går att förändra. Att få in fler kvinnor på höga positioner inom yrkeslivet är oftast 
problematiskt enligt Connell och Pearse (2015) eftersom många män inte accepterar att vara 
underordnad en kvinnlig chef. En ytterligare aspekt som skapar problem är skillnader i hur samhället 
respekterar kvinnor i förhållande till män (Connell & Pearse, 2015). Det förekommer även inom idrotten 
där idrottsorganisationer i vissa avseenden kan nedvärdera kvinnors förmåga att besitta och utöva makt 
i ledarskapspositioner (Leberman & LaVoi, 2011).  

Eliasson (2011) belyser talet om genus som en central punkt i sociala interaktioner och skapande av 
föreställningar om skillnader mellan män och kvinnor. Till studien samlades material in via 
observationer och intervjuer med barn, tränare och föräldrar. Datamaterialet framställde olika former 
av genusstrukturer som på ett eller annat sätt har betydelse för relationen mellan pojkar och flickor. En 
interpretation är att det finns ett samband mellan genussocialisering och barns sätt att uppträda när det 
kommer till att knyta nya kontakter. I studien skapade barnen en diskurs som byggde på skillnader 
mellan flickor och pojkar genom att beskriva varandras attribut i mestadels negativ form. Barnen i 
studien tog efter de genusrelationer som redan existerar i samhället och förhåller sig till dessa. När 
samhället ställer förväntningar på människan utifrån feminina och maskulina stereotyper speglar det 
också barns sätt förhålla sig till dessa stereotyper. Flickor och pojkars uppfattningar och tal om varandra 
utifrån stereotypa genuskonstruktioner begränsar kvinnors långsiktiga möjligheter inom idrott 
(Eliasson, 2011). Den maskulina kulturen speglar sig i många idrotter och skapar en utmaning för 
kvinnor att bli accepterade som tränare av männen. Ledarskapspositioner reflekterar naturligt 
maskulinitet och är något som är djupt inbäddat inom idrotten (Walker & Sartore-Baldwin, 2013). 
Kvinnor anses vara mindre lämpade för ledarroller än manliga tränare (Embry, Padgett, & Caldwell, 
2008; Hovden & Tjønndal, 2019; Hovden, 2010).  

Inom amerikansk collegeidrott, syns det tydligt att idrotten är uppbyggd runt mansdominerande 
ideologier (Kamphoff, 2010). I Kamphoff (2010) studie talade respondenterna mycket om 
könsskillnader och att kvinnors arbete var annorlunda och mindre värt än männens arbete. Kvinnorna 
angav att de inte upplevde jämlik behandling och den starkaste anledningen till att kvinnorna slutade 
som tränare berodde på bristen av stöd från administrationen (Kamphoff, 2010). Den kopplingen som 
finns mellan maskulinitet och idrott påverkar upplevelserna hos både manliga och kvinnliga tränare på 
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alla nivåer av idrotten. Kvinnor som arbetar inom som tränare inom idrotten upplever att deras 
prestationer nedvärderas, just på grund av den nära anknytning som finns mellan idrott och 
maskulinitet (Kamphoff, et al., 2010; Welford, 2011). Exempelvis blir amerikansk collegeidrott 
definierad som männens arbete där den bra tränaren är en manlig tränare. Sammantaget påverkar det 
kvinnliga tränare inom amerikansk collegeidrott eftersom det blir en plats kvinnor inte får det stöd de 
behöver och inte heller en plats där de känner sig respekterade (Kamphoff, 2010). Den roll som tycks 
vara mest populär för kvinnor är arbete som inte relaterar till utövande av idrotten. Kvinnor involveras 
i uppgifter som rör tvättning av matchställ, bre smörgåsar och liknande sysslor. Detta normaliserar den 
könsbestämda karaktären av sådana slags arbeten och stärker kraftfullt polariseringen av könsroller 
inom idrotten (Welford, 2011).   

Walker och Sartore-Baldwin (2013) argumenterar vidare för skillnader mellan könen kopplat till 
ledarskap och lyfter också den maskulina kulturen som en bidragande faktor till bristen på kvinnliga 
tränare. De studerade manliga basketbollstränares uppfattningar om och ställning till kvinnor inom 
samma institution och den mansdominerade organisatoriska idrottskulturen. Kulturen som skapats är 
inte välkomnande för kvinnor och respondenterna beskriver hur miljön skulle förändras om kvinnor 
blev mer involverande. Respondenterna tar bland annat upp hur språket skulle förändras eftersom det 
språk som i dagsläget används skulle vara förolämpande ifall kvinnor var delaktiga (Walker & Sartore-
Baldwin, 2013). Det skapas färre möjligheter för kvinnor att träna herrlag och även lagidrotter överlag. 
Män har i de flesta fall tränarrollen som sitt huvudsakliga arbete, medans kvinnor vanligtvis har det som 
en sysselsättning på sidan av deras vardagliga yrke (Reade, et al., 2009). Hovden och Tjønndal (2019) 
beskriver att manliga idrottare skulle kunna tänka sig bli tränade av kvinnor om de skulle bidra med 
något nytt. De beskriver vidare att kvinnor förväntas ha en högre formell utbildning samt högre atletiska 
egenskaper än män för att bli accepterade och jämlikt respekterade. Det är något som även framkommer 
i Hovden (2010) studie, där det beskrivs av studiens respondenter att kvinnor har svårigheter att 
konkurrera med män vad gäller ledarskap. Intressanta resultat som framkom av studien var det faktum 
att kvinnor själva förklarar deras underrepresentation som ett resultat av kulturella faktorer, medan 
männen kopplade det till brist på individuella färdigheter samt den manliga dominansen som får en 
negativ effekt på kvinnors möjligheter.  

Sammanfattning 
Att kvinnor marginaliseras och att män är mest lämpade för ledarpositioner anses vara korrekt enligt 
samhällsnormen och inom idrottskulturen (Walker & Sartore-Baldwin, 2013; Embry, et al., 2008; 
Hovden & Tjønndal, 2019; Norman, 2010b; Norman, 2014). Det finns ett intresse att se hur det utspelar 
sig inom svensk innebandy och hur man inom innebandyn uppfattar genusstrukturen som i sin tur 
påverkar maktrelationerna mellan män och kvinnor. Uppfattningen om att kvinnor exempelvis inte 
anses kapabla att leda män speglar en brist på respekt för kvinnor och att deras kompetens ständigt 
ifrågasätts (Hovden & Tjønndal, 2019; Kamphoff, 2010; Kamphoff, et al., 2010; Norman, 2010a; 
Norman, 2010b; Leberman & LaVoi, 2011). Att männens kompetens generellt inte ifrågasätts leder till 
att det finns en större respekt för manliga ledare och de behöver inte bekymra sig för normer och 
strukturer som formats inom idrotten. Tidigare forskning belyser problem som till största del speglas av 
en maskulin kultur inom idrotten som gör att kvinnor underrepresenteras (Walker och Sartore-Baldwin, 
2013; Kamphoff, 2010; Norman, 2014). Det råder brist på acceptans för kvinnor inom tränaryrket och 
kvinnor måste allt för ofta stå emot kraven på hur en tränare ska vara. Forskning visar även på den 
maktstruktur som bildats kring könen och att kvinnors arbete uppfattas mindre viktigt och blir mer eller 
mindre helt uteslutna för maktpositioner (Kamphoff, et al., 2010; Welford, 2011; Norman, 2010a; 
Norman, 2010b; Leberman & LaVoi, 2011). Maktstrukturen leder till att kvinnor har mer ansvar för 
hemmet än män vilket skapar en svårighet för kvinnor att kombinera familj och ledarskap (Pfister & 
Radtke. 2009; Norman 2014; Kamphoff, 2010). Att kvinnor har större ansvar för familjen skapar också 
ett hinder för kvinnor att vara ideella tränare, då ledaruppdrag kräver mycket tid av vardagen. Pfister 
och Radtke (2009) belyser detta problem som en krock mellan den ideella ledaren och den ideella 
modern.  
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Norman (2014) nämner att trots det stora antalet studier som fokuserat på kvinnors 
underrepresentation inom tränaryrket, finns det fortfarande få studier som kritiskt granskar 
idrottskulturen, genusstrukturer och makt som ansvariga faktorer för kvinnors marginalstatus. Hon 
beskriver vidare att den stora kritiken till mycket av den befintliga forskningen är bristen på den 
sociokulturella vinkeln i forskningen. Det saknas således ett kritiskt förhållningssätt till män som 
överrepresenterade samt hur genusstrukturer och maktstrukturer skapas och upprätthålls inom svensk 
innebandy. Hovden och Tjønndal (2019) beskriver hur forskningsstudier genomsyras av att idrotten 
domineras av män och att idrotten är formad av könsstereotyper. De belyser att det till följd detta finns 
lite empiriskt uppmärksamhet riktad till just ledarskap, hur genusstrukturen påverkar ledarskap samt 
hur manlig dominans formar ledarskap och idrottarens bild av det. Denna studie syftar således till att 
kvalitativt analysera och studera vad i idrottskulturen och genusstrukturen som får betydelse för 
kvinnors underrepresentation som tränare inom svensk innebandy och genom detta bidra till att fylla 
den forskningslucka som finns.  

Teoretiska ramverk 

I denna del beskrivs den teori och de perspektiv som studien utgår ifrån. Sociokulturell teori har valts 
som utgångspunkt för studiens teoretiska referensram med särskild inspiration av Säljös (2000) 
beskrivning av kommunikationens och språkets betydelse. Teorin kommer att kombineras med ett 
genus- och organisationsperspektiv som tillsammans blir den vetenskapliga grunden för studien.  

Sociokulturell teori 
Det sociokulturella perspektivet har sin grund i L.S Vygotsky idéer och han är oftast den som förknippas 
med perspektivet. Det mest framträdande inom en sociokulturell tradition är utgångspunkten att 
människan både ska ses som en biologisk och en sociokulturell individ (Säljö, 2000). Säljö (2000) 
menar att idéer, språk, erfarenheter och mänskligt agerande är aspekter som hör samman. I denna 
studie kommer det sociokulturella perspektivet till största del beskrivas via Säljö (2000) som 
argumenterar för att mänskligt agerande bör förstås utifrån kommunikativa processer. Det är just 
interaktionen mellan individer som är det centrala i ett sociokulturellt perspektiv, människans 
handlande kan endast förstås genom att undersöka språk och mänskligt agerande som verkar i sociala 
och kulturella sammanhang (Vygotsky, 1934/1986; Säljö, 2000). Vygotsky (1934/1986) beskriver 
begreppet verktyg som särskilt betydelsefullt eftersom det innefattar språkliga och fysiska resurser som 
hjälper oss att förstå och agera i vår omvärld. Individen agerar med utgångspunkt i vad man medvetet 
eller omedvetet tolkar att omgivningen yrkar på, tillåter eller gör möjligt i en viss situation. Att 
kommunikation, handlingar och praktiker utgör varandra beskrivs av Säljö (2000) som en 
grundläggande analysenhet i en sociokulturell tradition. Det sociokulturella perspektivet kommer i 
denna studie ge oss möjligheten att rikta fokus på hur människors handlanden skapar mönster som vi 
sedan omedvetet eller medvetet agerar utifrån. Williams (2006) beskriver specifikt att 
kommunikationen har stor relevans i ett sociokulturellt perspektiv. Han beskriver att genom 
interaktioner som sker i särskilda kulturella kontexter, uppstår och bevaras människans kunskap och 
syn på olika företeelser inom de kontexterna. Säljö (2000) beskriver att redan från ett tidigt skede skapas 
människans erfarenheter tillsammans med andra och människor föds in och utvecklas genom den 
processen. Genom interaktion och kommunikation med andra människor skapas en förståelse om hur 
världen fungerar och kan förklaras (Säljö, 2000). Det blir av den anledningen väsentligt att analysera 
hur människors handlingar påverkas av den kultur som byggts upp runt idrotten och i idrottspraktiken. 
Genom att analysera språket och kommunikationen som en utgångspunkt för mänskligt handlande, 
kommer det sociokulturella perspektivet spegla denna studie.  

Språk och kommunikation 
Kommunikativa processer är något som Säljö (2000) beskriver som centralt i ett sociokulturellt 
perspektiv på mänskligt lärande. Han beskriver att det är genom kommunikation som individen tar till 
sig kunskaper och det är genom att lyssna och uppfatta hur omvärlden talar som barn förstår vad som 



 

 9 

är intressant och betydelsefullt i den kultur barnet lever i. På så vis föds barn in i interaktiva och 
kommunikativa processer som redan existerar och inom dessa processer finns förhållningssätt för hur 
man ska agera redan inbyggda (Säljö, 2000). Säljö (2000) menar att de kommunikativa processerna 
föregår det individuella tänkandet och att språket är så pass centralt att det utgör tänkandet inom ramen 
för en viss kultur.  Det är här betydelsen av kommunikation blir väsentlig eftersom det skapar kulturer 
som människan sedan agerar inom och anpassar sig efter. Fortsättningsvis beskriver Säljö (2000) att 
handlingar och kunskaper måste relateras till sammanhang och att människor utför handlingar utifrån 
vilken situation man upplever och vilken miljö man vistas i. Praktiker och kommunikativa processer 
mellan människor är delar i mänskligt lärande (Säljö, 2000). Utöver att besitta information, ha 
färdigheter och förståelse måste man enligt Säljö (2000) kunna avgöra vilken information och vilka 
färdigheter som är tillämpliga i ett visst sammanhang. Han beskriver vidare att människan kan skapa 
egna perspektiv på verkligheten och med avsikt betona vissa delar eller utesluta andra och genom det 
skapa kunskaper och färdigheter som är användbara i vissa situationer. Genom tidigare erfarenheter vet 
individen hur hen ska agera i en viss situation och individens agerande påverkas av förväntningar och 
den kontext situationen utspelas inom (Säljö, 2000). I majoriteten av sociala sammanhang menar Säljö 
(2000) att individen agerar utifrån etablerade rutiner som byggts upp via kommunikativa processer, det 
förtydligar situationen för oss och vi vet genom dessa rutiner vilket agerande som anses passande. Dock 
bör man enligt Säljö (2000) inte enbart se på mänskligt lärande som något enbart positivt. Han 
beskriver hur den som inte har kunskap direkt blir beroende av de som besitter kunskap och hur 
kunskapen får ett marknadsvärde. Ett negativt sätt att se på kunskapsutbyte är att det blir en 
utgångspunkt för maktutövande eftersom den som besitter kunskap kan skapa sig fördelar inom 
kulturen (Säljö, 2000).  

Säljö (2000) anser att en av de viktigaste läromiljöerna för människan är det vardagliga interaktionerna 
och det spontana samtalet. Han beskriver vidare att människans handlingar påverkas av vad som i 
samhället blivit uppbyggt och man agerar utefter vilken situation man befinner sig i. Människor 
påverkar och påverkas av varandra och är sociala varelser som lär sig och utvecklas i olika sociala och 
kulturella sammanhang (Säljö, 2000).  Anledningen till att lärande blir väsentligt i detta sammanhang 
är på grund av hur lärande kopplas till olika sociala kontexter. Den miljö människan inhämtar kunskap 
och information inom kan påverka hur vi människor agerar. Den kunskap och information vi tar in 
skapar uppfattningar som i sin tur blir normer, oavsett om det grundar sig i korrekta eller felaktiga 
uppfattningar. Det sociokulturella perspektivets grund beskrivs av Säljö (2000) påverka människans 
sätt att lära och utvecklas i samspel med andra och att dina kunskaper och åsikter påverkas av vad 
samhället anses vara korrekt. Det skapar en förståelse om att individens åsikter kan påverkas av 
omvärlden. Säljö (2000) menar att det är endast under en kort period en människa agerar utefter enbart 
biologiska faktorer eftersom individen tidigt blir en del av en kultur och dess sammanhang. Han 
beskriver hur språket tidigt blir en avgörande del i människans socialisation eftersom vi människor 
kommunicerar och lär genom språket. Det är genom språket inom dessa kulturer vi kommer i kontakt 
med varandra och således lär oss hur vi ska tänka och handla utefter vad som anses accepterat inom 
kulturen (Säljö, 2000). Då vi använder oss av språket för att kommunicera med varandra menar Säljö 
(2000) att vår världsbild utökas, eftersom vi inte längre enbart utgår från vad vi själva sett och upplevt 
utan också andras erfarenheter. Vidare beskriver han att en av konsekvenserna som kan uppstå genom 
att se på lärande och utvecklig via kommunikation av erfarenheter inom ett sociokulturellt perspektiv 
är att efterföljande generationer kommer att ta efter vad som tidigare åstadkommits. Han menar att 
genom diskurser tar vi del av kunskap som vi sedan använder oss av i sociala praktiker och att under 
den tid vi människor lär oss formas vi gradvis av diskursiva system som vi sedan baserar vår kunskap 
runt. Diskurserna har utvecklats under en längre period och representerar de upplevelser och den 
kännedom människor besitter (Säljö, 2000). Kommunikation och språk är i denna studie av stor 
väsentlighet då det har tydliggjorts hur vi människor påverkas av den kontext som byggts upp via dessa 
verktyg. Då vi lär och utvecklas av varandras erfarenheter samt av diskurser, påverkar det även hur 
kunskap reproduceras inom kulturen.  
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Genusperspektiv 
Fortsättningsvis kommer kvinnors underrepresentation inom svensk innebandy analyseras genom ett 
genusperspektiv. Perspektivet inkluderas bland annat för att vi valt att både studera män och kvinnors 
erfarenheter om problemet och perspektivet bidrar till att få fördjupad kunskap och förståelse om män 
och kvinnors olika upplevelser. I studien kommer Connell och Pearse (2015) beskrivning av genus och 
dess relation till sociala strukturer precisera hur vi kommer använda perspektivet.  

Att vara man eller kvinna beskrivs av Connell och Pearse (2015) som något vi i dagens samhälle ser som 
givet och med det följer också en uppdelning mellan könen. De beskriver vidare att media är en stor 
drivkraft till uppbyggnaden av den genusskillnad som finns synlig i dagens samhälle. Det speglas bland 
annat genom att man visar upp den stereotypa maskuliniteten och femininiteten via sändningar från 
stora evenemang och olika publika händelser (Connell & Pearse, 2015). Connell och Pearse (2015) 
beskriver att forskning dock menar på huruvida en individ ser sig själv som en man eller kvinna, inte är 
en förutbestämd status utan är något som sker under aktiv konstruktion. De beskriver fortsättningsvis 
hur det skapats en genusordning som de flesta individer inställer sig till utan problem men att det finns 
individer som visar att genusordningen inte alltid behöver vara helt bestämd. Man kan inte se könet som 
något naturen givit oss och inte heller enbart något som samhället påtvingat individen, det är alltså på 
många sätt en kombination av dessa avseenden (Connell & Pearse, 2015). Vidare beskriver Connell och 
Pearse (2015) att varje människa också har en egen roll i skapandet av sin identitet genom att acceptera 
den plats man blivit tilldelad i samhället. Svaleryd (2002) är inne på samma spår och menar att man 
inom genusvetenskapen vill förmedla att det är individens förväntningar som bygger upp de 
särskillnader som finns mellan män och kvinnor och att detta sedan speglar sig både inom sociala och 
kulturella kontexter. Hyde (2005) menar att det finns få bevis på de starka särskillnader som uttrycks 
om män och kvinnors psykologiska beteenden. Hon beskriver hur dessa antaganden om män och 
kvinnors olikheter negativt har påverkat kvinnors möjligheter inom organisationer, uppbringat 
konflikter samt förminskat deras tro på sig själva.  

När genus diskuteras benämns vanligen dikotomi, som innebär delning i två helt fristående delar 
(Connell & Pearse, 2015). Det menar författarna har sitt ursprung i antagandet att det finns en biologisk 
uppdelningen av hanar och honor. De beskriver även att genus blir de sociala och psykologiska 
skillnader som dikotomin bygger på, orsakar eller förstärker. I många fall diskuteras genus enligt 
Connell och Pearse (2015) genom att lyfta biologiska skillnader som direkt reflekterar andra olikheter 
mellan könen. Några av dessa skillnader är fysik, fritidsintressen, personligheter och intellekt. Män 
anses vara mer atletiska, idrottsintresserade, aggressiva och rationella (Connell & Pearse, 2015). Att säga 
att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor är inte kontroversiellt, men vad utfallet av 
dessa olikheter blir, beskrivs av Connell och Pearse (2015) vara kontroversiellt. De beskriver att det finns 
en idé om att de naturliga skillnaderna skapar en grund för de sociala genusmönstren vi ser i samhället. 
Ett exempel är männens dominans i samhället eftersom deras naturligt höga aggressivitet ger positiva 
fördelar när det kommer till konkurrens om arbeten. Connell och Pearse (2015) invänder dock mot ett 
sådant sätt att definiera genus. För det första beskriver de att det finns starka invändningar mot att dela 
upp det mänskliga livet i två delar och att människans personlighet inte går att dela på två helt fristående 
plan. För det andra så tar inte definitionen hänsyn till processer som sker utanför varje individ. Det 
handlar bland annat om samhälleliga social processer där män och kvinnor arbetar och skapar 
tillsammans (Connell och Pearse, 2015). Connell och Pearse (2015) byter fokus från skillnader till att 
fokusera på relationer. Där definierar de genus som de sociala relationer vi människor och grupper 
handlar inom och genus bör därför inte betraktas som något naturen givit eller en dikotomi av 
människans liv utan istället som en process där sociala relationer genom bestående mönster skapar 
strukturer i samhället. Connell (2009) beskriver föreställningen mellan genus och struktur. Hen belyser 
att det överallt existerar så kallade genusstrukturer som styr relationen mellan män och kvinnor och att 
dessa kan få negativa konsekvenser för kvinnors position i samhället.  

Connell och Pearse (2015) beskriver att det finns genusmönster i samhället som vi människor enkelt 
anpassar oss efter. De menar fortsatt att definitionen genus uppkommer ifrån att biologin inte kan 



 

 11 

påverka hur individer agerar socialt. Fortsättningsvis beskriver de att människor anpassar sitt beteende 
utifrån vilket kön man har och skillnader mellan könen är främst kopplade till sociala traditioner. 
Genusordningen överförs inte biologiskt utan den överförs socialt av oss människor inom olika 
kulturella kontexter. Förhållandet till människokroppen är också något man inom genusvetenskapen 
sett olika på (Connell & Pearse, 2015).  Den generella uppfattningen om att genus bygger på de biologiska 
skillnaderna som finns mellan kvinnan och mannens kroppar, är inte ett argument Connell och Pearse 
(2015) ställer sig till. De menar istället att hur samhället förhåller sig till människokroppen påverkar 
vilka konsekvenser kroppen får för privatliv och andra samhällsprocesser. De ställer sig emot 
genusmodeller som har sin grund i att män och kvinnors kroppsliga skillnader påverkar de sociala 
skillnaderna. Det finns kroppsliga skillnader mellan alla människor och olika människor har olika 
attribut (Connell & Pearse, 2015). Våra kroppar deltar i praktiker som Connell och Pearse (2015) menar 
bildar sociala strukturer och denna process kallas för socialt förkroppsligande. De beskriver att när 
genus studeras blir det väsentligt att förstå hur nära kopplat människans sociala och kroppsliga 
processer är. Eftersom genus är en social struktur, skiljer sig strukturen beroende på den kulturella 
kontext den utspelar sig inom (Connell & Pearse, 2015). Dock är det enligt författarna oberoende av 
kulturella skillnader fortfarande ett genusmönster. Det blir således viktigt att poängtera att 
genusstrukturen konstrueras genom att processer som identitet, makt, arbete och sexualitet sker 
samtidigt och inte bara fristående. Genusordningen är under konstant förändring som sker i takt med 
att nya sociala tillstånd och strukturer skapas (Connell & Pearse, 2015).  

Organisationsperspektiv  
Slutligen inkluderas ett organisationsperspektiv i interaktion med både sociokulturell teori samt ett 
genusperspektiv. För att granska underrepresentationen av kvinnliga tränare inom innebandyn kommer 
Kanter (1977) organisationsteori om strukturella inflytanden att användas. Eftersom organisationer 
högt värdesätter sociala relationer påverkar individens sociala förmåga dess möjlighet att utvecklas 
inom organisationen. Kanter (1977) beskriver att när en individ avviker från en grupp, blir de övriga 
gruppmedlemmarna medvetna om den sociala kultur som finns. Det skapar ett problem för individen 
som avviker från gruppen eftersom det innebär ett utanförskap. För att behålla och försvara 
gruppkulturen menar Kanter (1977) att gruppen utför vissa typer av handlingar som är ”vi-skapande”, 
dessa företeelser höjer gruppens homogenitet. Hon beskriver att när avvikaren markant skiljer sig från 
övriga i gruppen, får hen en betydande roll och hon benämner den rollen som ”token”. En person som 
får en token-status får sämre chanser att bli sedd som en enskild person och blir istället identifierad att 
tillhöra en annan typ av människor och exkluderas från normgruppen (Kanter, 1977). Begreppet token 
har en väsentlig betydelse vid närmare analys av hur olika konsultationer fungerar. Begreppet grundas 
enligt Kanter (1977) i människors relationer inom en grupp och hur dessa relationer styr en särskild 
uppdelning som skapar ytterligare en kultur inom gruppen. Hon beskriver att det exempelvis kan handla 
om människors trosuppfattning, ursprung eller kön och det är givet att en människa som befinner sig i 
minoritet i jämförelse med resterande medlemmar i gruppen, innehar en ”token-status”. Positionen kan 
motsvaras av en social kategori och det har således ingen betydelse om det är en kvinna bland 10 män, 
män bland kvinnor eller en som tror på gud bland 10 ateister (Eriksson- Zetterquist, Kalling & Styre, 
2015). Den som utsätts för en token-position är alltså en individ som befinner sig i en tydlig minoritet. 
Om vi utgår ifrån att token är en kvinna, blir hon en minoritet i en manlig grupp. Den stereotypa bilden 
av en kvinna kommer följaktligen alltid disponeras av den enskilda kvinnans personliga karaktär 
(Kanter, 1977). Dessa strukturella influenser förklarar Norman (2010) bland annat identifieras av makt 
och genererar i att möjligheter relateras till kön och att män och kvinnors karriärvägar utformas olika. 
Hon beskriver vidare att män oftast har bättre möjligheter att utvecklas och innehar vanligen högre 
positioner inom organisationer (Norman, 2010). Welford (2011) beskriver att kvinnors utveckling inom 
ledarskap och innehavande av beslutsfattande positioner är en stor utmaning på grund av den manliga 
dominansen. Exempelvis beskrivs idrottsorganisationer vara platser som fortfarande reproducerar 
traditionella genusmönster och diskurser. 

Kanter (1977) studerade kön och organisationer i relation till varandra genom att identifiera och förklara 
olika situationer som kunde vara en orsak till ojämställdhet. Hon beskriver att det bland annat handlar 
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om att strukturen inom organisationer har en betydande roll för kvinnors möjligheter att nå högre och 
mer omfattande positioner och att detta kan förändras genom organisatoriska reformer. Kvinnans 
position i arbetslivet speglas av de olika genusmönster som samhället format och Kanter (1977) menar 
således att det inte beror på biologiska skillnader där män och kvinnor anses vara mer eller mindre 
lämpade för olika roller. På så vis kopplas också Kanter (1977) organisationsteori ihop med Connell och 
Pearse (2015) genusperspektiv eftersom båda teorierna menar att kvinnans underrepresentation inte 
beror på biologiska skillnader utan är genusmönster som samhället har skapat i sociala kontexter. 
Eriksson- Zetterquist et al. (2015) redogör fortsättningsvis för Kanters tre olika strukturer som ska 
bringa klarhet i varför kvinnors möjligheter skiljer sig från männens inom organisationer. Dessa tre 
strukturer kommer få en betydande roll när studiens resultat analyseras med hjälp av ett 
organisationsperspektiv. Möjlighetsstrukturen beskrivs av Eriksson- Zetterquist et al. (2015) belysa det 
faktum att kön har en inverkan på de chanser som finns för kvinnor respektive män. Författarna menar 
att din könstillhörighet kan ha en påverkan på din karriärutveckling och din motivation till arbete beror 
på dina möjligheter på arbetsplatsen. Din kompetens och personlighet blir följaktligen ingenting som 
påverkar dina framgångar om du är underrepresenterad och därmed innehar få möjligheter på 
arbetsplatsen (Eriksson- Zetterquist, et al., 2015). Kanter menar att det är på grund av 
möjlighetstrukturen som olika kön tillhandahålls olika möjligheter. Maktstrukturen behandlar, enligt 
Eriksson- Zetterquist et al. (2015), aspekten att kvinnor i större grad finner det svårare att inneha makt 
och att ditt kön direkt är avgörande för dina möjligheter att tillämpa makt. Forskarna menar att det 
frambringar ytterligare ett strukturellt hinder för kvinnan och nackdelen blir den norm som bildats att 
män är mer lämpade som ledare. Kvinnor tenderar därför ofta att hamna i en position som ger dem färre 
möjligheter att styra och det leder till att kvinnors möjligheter är sämre än männens och att ditt kön 
speglar din möjlighet att använda makt (Eriksson- Zetterquist, et al., 2015). Om en kvinna befinner sig 
i en maktposition så beskriver Eriksson- Zetterquist et al. (2015) att man inte ser henne som kvinna med 
makt, utan istället som en person med makt. Frekvensstrukturen är den tredje av Kanters strukturer 
och beskrivs av Eriksson- Zetterquist et al. (2015) syfta till att kvinnors minoritet i vissa förhållanden 
leder till en förhöjd synlighet som kan ha olika betydelser beroende på situationen. En person som 
befinner sig i en minoritet riskerar som tidigare beskrivits, att bli sedd som token. Man kännetecknar då 
denna person som en symbol snarare än en individ och det är just i det skedet som en token-status 
skapas (Eriksson- Zetterquist, et al., 2015). 

Sammanfattning och motivering av teori 
Den forskning som beskrivits i denna studie har till största del i urvalet utgått från vad kvinnor har för 
åsikt om problemet och har inte i lika stor utsträckning undersökts männens uppfattningar (det 
förekommer, men inte lika genomsyrande). Det blev således väsentligt att i denna studie belysa 
problemet utifrån ett sociokulturellt perspektiv som teoretiskt ramverk, utifrån ett genusbaserat synsätt 
och inte stirra sig blind på kvinnornas uppfattning genom ett feministiskt perspektiv. Samt måste 
erfarenheterna i denna studie även förstås inom de bredare organisatoriska strukturerna. Den tidigare 
forskning som belysts initialt i rapporten diskuterar i det flesta fall problemet utifrån ett 
individperspektiv där de sociokulturella orsakerna kan verka bortglömda. I Hovden (2010) studie 
beskriver kvinnor att deras underrepresentation är ett resultat av kulturella faktorer. För att undersöka 
kulturella faktorer argumenterar vi att ett sociokulturellt perspektiv behövs eftersom teorin bidrar till 
att förstå hur kulturen kan påverka en individ. Genom att konstruera fokusgrupper, som beskrivs i 
kommande metodavsnitt, reflekteras vidare innebörden av ett sociokulturellt perspektiv där samverkan 
och diskussion mellan grupp och individ är centralt. Vidare blev det väsentligt att styra fokus mot 
idrottskulturen och genusstrukturen för att skapa mer kunskap om dessa genom att uppmärksamma de 
sociokulturella motiven, utifrån både kvinnors och mäns synvinklar. Teorierna kommer huvudsakligen 
bidra till att förstå hur sociala konstruktioner så som idrottskultur och genusstruktur bidrar till att 
kvinnor underrepresenteras som tränare inom innebandy. Den sociokulturella teorin sammanflätas 
med genusperspektivet och organisationsperspektivet eftersom de behandlar de sociala processer och 
kontexter som människan handlar inom. Både Connell och Pearse (2015) genusperspektiv och Kanter 
(1977) perspektiv på organisationsteori utgår ifrån att de skillnader som finns mellan män och kvinnor 
uppkommer i socialt konstruerade processer. Dessa processer har sin grund i att kommunikation och 
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språk gör det möjligt för människan att interagera med varandra, något som är centralt inom den 
sociokulturella teorin. Samhället har format en skillnad mellan könen som bidrar till att kvinnor inte 
har samma utgångsläge att lyckas som män. Det är därför viktigt att först förstå det sociokulturella 
perspektivet med fokus på kommunikation och språk för att sedan använda oss av ett genus- och 
organisationsperspektiv i studien. Då studien är en uppsats i pedagogik kommer även problemområdet 
inkludera ett pedagogiskt perspektiv. Problemet ska behandlas med anknytning till det pedagogiska 
området som innefattar att studera hur människan formas och lär via sociala processer (Pedagogiska 
institutionen, 2019).  

Metod 

I avsnittet presenteras majoriteten av de processer som genomförts under studiens gång samt hur 
studien står i relation till dessa skeenden. Det redogörs bland annat för diskussionsguide, 
bakgrundsformulär, urval, datainsamlingsmetod, dataanalys, etiska riktlinjer samt studiens pålitlighet 
och giltighet. Inledningsvis beskrivs studiens forskningsdesign.  

Studien utgår från en kvalitativ inriktning och tillämpar fokusgrupper som datainsamlingsmetod. 
Fokusgrupper är passande i situationer där målet är att erhålla en stor och innehållsrik mängd data 
utifrån deltagarnas egna perspektiv. Forskaren kan förvärva data som både ger en djupare inblick i 
betydelse och samband men även kan identifiera nyanser i uttryck och innebörd. Fokusgrupper tillåter 
även respondenterna att reagera och utveckla sin tidigare beskrivning av verkligheten under själva 
datainsamlingstillfället (Stewart & Shamdasani, 2015). I denna studie har fokusgrupper framförallt valts 
för den potentiella effekten att viktig data kunnat genererats genom diskussion i samverkan mellan 
deltagare, en möjlighet som inte skulle varit tillgänglig vid exempelvis individuella intervjuer. Bryman 
(2018) beskriver skillnaden som väsentlig och menar att fokusgrupper ger forskaren en möjlighet att 
skapa en förståelse för varför människor har vissa åsikter. Stewart och Shamdasani (2015) beskriver fem 
styrkor som finns med interaktionen i fokusgrupper. Dessa är synergieffekten, snöbollseffekten, 
stimulering, säkerhet och spontanitet. Synergieffekten handlar om att deltagarna i fokusgruppen 
tillsammans framställer en bredare bild av ett visst fenomen, något som är svårare att skapa med 
enskilda deltagare. Snöbollseffekten bygger på att deltagarna blir inspirerade av varandra att besvara 
frågeställningar som ställs i en gruppsituation. Stimulering åsyftar hur deltagarna kan känna att de vill 
uttrycka sina tankar och funderingar eftersom ämnen som diskuteras i grupp kan upplevas mer 
intressanta. När det kommer till säkerhet handlar det främst om att deltagarna i fokusgruppen kan 
känna en trygghet i att deras åsikter delas av andra och därmed skapas ett klimat som deltagarna lättare 
kan uttrycka sig inom. Avslutningsvis är deltagarnas möjlighet att vara spontana en styrka med 
fokusgrupper. Deltagarna väljer själva vilka frågor som de vill besvara och det bidrar till att svaren inte 
blir formella utan varje individ besvarar frågor de har en bestämd åsikt om (Stewart & Shamdasani, 
2015). Tillsammans bidrar styrkorna till en bredare och djupare förståelse kring hur deltagarna ser på 
fenomenet som studeras.  

Den databas som användes för artikelsök var Umeå universitetsbibliotek. Eftersom endast 
internationellt publicerade studier var av intresse användes sökord på engelska. De sökord som 
användes var Women in coaching, gender equity, gender hierarchy, female leaders, resistance och 
sports culture. Vid första anblick lästes artiklarnas abstract igenom för att på ett effektivt sätt sortera 
vilka artiklar som ansågs lämpliga för studien. Ytterligare en strategi som användes för att hitta lämplig 
forskning var att undersöka referenser i de artiklar som ansågs intressanta.  

Diskussionsguide 
En semistrukturerad diskussionsguide skapades inledningsvis inom forskningsprojektet (Bilaga 1). 
Diskussionsguiden delades upp i fem olika huvudteman, vilka var inledning, idrottskultur, 
motstånd/makt/hinder, strukturer och åtgärder för lika villkor. Dessa teman ansågs lämpliga då de är 
i enighet med studiens frågeställningar. Frågorna tillhörande varje huvudtema har i bifogad bilaga inte 
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inkluderats, detta på grund av att projektet fortfarande är aktivt och att viktigt material inte bör spridas 
innan projektet avslutats. Tillhörande varje huvudtema fanns underteman som hade en figur (i form av 
en bild) kopplat till sig. Figuren skulle hjälpa till att illustrera det nuvarande läget och öppna upp för 
diskussion mellan deltagarna. Metoden stärks av Stewart och Shamdasani (2015) som beskriver 
relevansen av att demonstrera eller uppvisa ”objektet” som ska diskuteras för att öppna upp för 
diskussion. Diskussionsguidens struktur utgick från den tidigare forskning som finns på området och 
den vetenskapliga teori och perspektiv som implementeras på arbetet, samt studiens syfte och 
frågeställningar. Diskussionsguidens inledande del bestod av så kallade ”öppningsfrågor” med syfte att 
få deltagarna att känna sig bekväma med situationen och bekanta sig med varandra. Wibeck (2010) 
nämner att dessa typer av frågor används för att deltagarna ska uppmärksamma att de har någonting 
gemensamt och att det i sin tur gör stämningen mer avslappnad. Guiden innehåller fortsättningsvis så 
kallade ”introduktionsfrågor” med intention att presentera ämnet som deltagarna i huvudsak kommer 
att diskutera. Frågorna är utformade på ett sådant sätt att de inte endast är viktiga för analysen, utan 
förekommer för att gynna interaktionen i gruppen. Dessa frågor är de som ligger under temat 
idrottskultur där syftet var att introducera huvudämnet och förbereda deltagarna på det primära i 
diskussionen. Senare i diskussionsguiden tas ”övergångsfrågor”, samt ”nyckelfrågor” upp. 
Övergångsfrågor ska öppna upp för deltagarna att se problemet i ett bredare perspektiv och komma 
djupare in på sina erfarenheter (Wibeck, 2010). Här återfinns frågor under temat 
motstånd/makt/hinder där även samhällsfenomen lyfts fram. Nyckelfrågorna påträffas delvis under 
tidigare nämnt tema men framförallt under temana strukturer och åtgärder. Avslutningsvis återfinns 
”avslutande frågor” samt ”slutfrågan” där deltagarna ges möjlighet att uttrycka sin slutliga ställning 
samt reflektion kring vad som kommit fram under diskussionen. Frågor som blir synliga här är frågor 
som rör kortare sammanfattningar av problemområdet och konkreta tankar kring åtgärder. Slutfrågan 
fungerar som en försäkran att ingenting har försummats (Wibeck, 2010) och tillfrågar om det finns 
något som missats eller om någon har ytterligare tankar att tillägga. Mindre modifiering av guiden 
genomfördes under fokusgrupptillfällena beroende på gruppkonstellationen (kvinnor, män och mixat).  

Bakgrundsformulär 
Ett kortare bakgrundsformulär (Bilaga 2) skapades med frågor rörande exempelvis deltagarnas 
identifikation, föreningstillhörighet och erfarenhet. Formuläret delades ut inledningsvis vid mötet med 
fokusgrupperna och var en del av datainsamlingstillfället. Skälet till att formuläret implementerades var 
att inte ta tid från själva diskussionen med administrativa bakgrundsfrågor som inte hade relevans för 
utförandet av fokusgrupperna. 

Urval 
Urvalet skapades med grund i att studien är del i ett projekt från Svenska innebandyförbundet, vilket 
indirekt sätter innebandyn i fokus. Deltagarna i studien kommer från samma geografiska plats, en 
medelstor stad i Norrland. Staden har en rik innebandykultur med stor föreningstäthet. Det går därför 
att säga att ett strategiskt urval utfördes, något Wibeck (2010) benämner som bra att utgå från vid 
sammansättning av fokusgrupper. Vidare beskriver hon tillämpningen som ett sätt att välja ut deltagare 
som överensstämmer med studiens mål. Det strategiska urvalet användes också för att kunna utföra 
homogena fokusgrupper. Om målet är att åstadkomma förtrogenhet mellan gruppdeltagarna är 
homogena grupper att förespråka. I den homogena gruppen återfinns människor med liknande 
sociokulturell bakgrund och gemensamma eller liknande erfarenheter. Dessa aspekter förenklar 
diskussionerna och bygger upp en initial tillit (Wibeck, 2010). Att samtliga tränare var verksamma i 
föreningar inom den geografiska ramen för samma kommun berodde även på tidsramen för studien. 
Urvalet gjordes också för att kunna konstruera fokusgrupper där inte tränare från konkurrerande 
föreningar deltog. Anledning till detta var att samtalsklimatet skulle bibehålla en bra nivå, då rivalitet 
mellan föreningarna skulle kunna skapa en oönskad situation där individer inte velat öppna sig i tron 
om att det potentiellt skulle kunna skada föreningen. Slutligen skapades en grupp med enbart män, en 
grupp med enbart kvinnor och två grupper med en blandning av män och kvinnor. Anledningen till den 
uppdelningen var att ha möjlighet att urskilja potentiella skillnader i diskussionsklimatet och utfallet av 
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diskussionerna. Antalet fokusgruppdeltagare varierade mellan två till fem. Om gruppen skulle bestå av 
fler deltagare skulle det bli problematiskt att hålla alla aktiva och involverade i diskussionen. Wibeck 
(2010) menar på att om gruppen blir fler än fem går det inte längre att behålla allas uppmärksamhet 
och en utgångspunkt för fokusgrupper är att samtliga deltagare bör kunna ha ögonkontakt med varandra 
för att underlätta kommunikation. Bryman (2018) beskriver även att i grupper med färre deltagare finns 
det bättre möjlighet att skapa mångfald av åsikter.  

De urvalskriterier som utformades för studien var att deltagarna skulle vara huvudtränare med antingen 
enskilt eller delat ansvar och vara verksamma tränare för barn- och ungdomslag inom innebandy. Det 
fanns även ett krav på att fördelningen mellan män och kvinnor skulle vara likvärdig för att få både män 
och kvinnors perspektiv på problemet. Nedan visas en tabell med studiens deltagare. Varje deltagare har 
fått en siffra kopplad till sig och varje förening har ersatts med en bokstav. 

Tabell 1. Bakgrundsinformation deltagande innebandytränare 
 

Deltagare Kön Förening Pojk/flicklag Säsonger Fokusgrupp 

1 Man A Flickor 10 1 

2 Man A Flickor 7 1 

3 Kvinna B Pojkar 11 2 

4 Kvinna B Pojkar 4 2 

5 Man B Pojkar 9 2 

6 Kvinna A Pojkar 7 3 

7 Kvinna B Pojkar 1 3 

8 Kvinna C Flickor 3 3 

9 Kvinna A Flickor 7 4 

10 Man A Pojkar 12 4 

11 Man D Flickor 11 4 

12 Kvinna D Pojkar 4 4 

13 Man A Pojkar/flickor 13 4 

 

Tabellen innehåller information om deltagaren är man eller kvinna, tränar flickor eller pojkar samt för 
hur många säsonger deltagaren totalt varit innebandytränare. Det finns även information om vilka som 
är tränare inom samma förening samt information om vilken fokusgrupp deltagaren tillhört.  

Datainsamling  
Den initiala kontakten togs med kontaktpersoner inom fyra innebandyföreningar för att fråga om 
tillåtelse att kontakta huvudtränare för medverkade i studien. Inledningsvis kontaktades dessa via mejl 
och ett informationsbrev (Bilaga 3) bifogades. Informationsbrevet innehöll en kortare presentation av 
studiens syfte samt det område som avsågs att undersökas. Det introducerades även vilken avsikt det 
fanns med fokusgrupper och dess kriterier. Efter ett godkännande hade tillhandahållits började kontakt 
tas med huvudtränare inom föreningarna. Kontaktpersonerna användes således också som informanter 
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till studien eftersom de delgav uppgifter om potentiella deltagare att kontakta. Kontakten med tränare 
genomfördes via mejl där de till en början fick en intresseförfrågan om att delta i studien. Mejlet 
skickades till 44 huvudtränare, både män och kvinnor, i fyra olika föreningar. Enbart ett fåtal tränare 
återkopplade via mejlförfrågan och påminnelsemejl. Nästa steg blev därför att kontakta dem som inte 
svarat på mejl via telefon i den mån telefonuppgifter fanns tillgängliga. Efter denna process hade 24 
tränare återkopplat och 12 av dessa tränare visat intresse att delta. När då ett tillräckligt antal tränare 
hade återkopplat skickades förslag på datum och tider ut för att tränarna själva skulle få avgöra vad som 
passade bäst. Om fler än ett tillfälle passade ombedes tränarna att återkoppla detta för att underlätta 
sammansättningen av fokusgrupperna. Tränarna hade också tidigare fått upplysa om tider som generellt 
brukade passa deras vardag, det kunde exempelvis handla om kvällar eller helger. Det togs sedan med i 
beräkning när tider och datum skickades ut. Problem uppstod dock när det visade sig svårt att hitta en 
tid som passade alla tränare då flertalet enbart kunde medverka under begränsade tider. Det medförde 
att tre tränare inte kunde räknas med. Till följd av detta behövdes fler tränare kontaktas för deltagande 
i studien. Ytterligare 40 tränare inom de fyra ursprungliga föreningarna kontaktades via mejl och telefon 
där telefontuppgifter fanns tillgängliga. Svarsfrekvensers var låg och två föreningar och 13 tränare till 
kontaktades. Kontakt togs även återigen med ordförande från två av de ursprungliga föreningarna som 
ombads kontakta tränare inom sin förening för medverkande i studien. Genom denna process framkom 
slutligen kontaktuppgifter till ytterligare fem huvudtränare.  

Sammanlagt kontaktades 102 potentiella deltagare. Av dessa återkopplade 45 och totalt visade 22 
intresse att medverka. Av de 22 tränare som visat intresse föll nio bort på grund av svårigheter som 
uppstod i planeringen runt genomförandet av fokusgrupperna. Slutligen deltog 13 huvudtränare i 
studien. Anledningen till att en stor mängd potentiella deltagare inte överhuvudtaget återkopplade kan 
bero på ett flertal anledningar. Bland annat gamla eller felaktiga kontaktuppgifter, förbisett 
mejlkontakten eller aktivt valt att prioritera bort det. Det kan tänkas att de nio tränarna som visat 
intresse, men sedan föll bort, gjorde det på grund av tidsbrist eftersom tränarna behövde avsätta fritid 
för att kunna medverka. Anledningen till att tränarna behövde avsätta egen fritid berodde på metodvalet 
och faktumet att det är fler än en person som deltar i en fokusgrupp. Vid en traditionell intervju är det 
exempelvis enklare att hitta en kontorstid som passar för deltagaren. Det breda bortfallet skapade en 
mer begränsad tidsram för arbetet med studien då mycket tid avsattes för att hitta deltagare. Bryman 
(2018) beskriver svårigheter kring sammansättningen av fokusgrupper och att organisera dessa. Han 
beskriver att det i vissa fall behövs någon form av incitament då det finns utmaningar med att få 
människor att ställa upp att delta samt att få dem att dyka upp på de avtalade tiderna.  

Totalt genomfördes fyra fokusgrupper under våren 2019 med två till fem deltagare i varje grupp. Plats 
för fokusgrupperna var ett grupprum på en välkänd plats inom kommunen, vilket förenklade det för 
samtliga medverkade att hitta. Den genomsnittliga tiden för de fyra fokusgrupperna var 70 minuter och 
mötena med fokusgrupperna spelades in för att en transkribering av materialet skulle vara möjlig att 
utföra. Som inspelningsutrustning användes två mobiltelefoner med inspelningsfunktion, det för att 
säkerhetsställa att inga tekniska misstag skedde och för att deltagarna vid en fokusgrupp är mer 
utspridda än vid en traditionell intervju. Att det finns svårigheter med datainsamling och transkribering 
av fokusgrupper beskriver (Bryman, 2018) och att dessa bör tas i beaktning stärkts av Wibeck (2010) 
som menar på att enbart ljudinspelning försvårar att hålla isär deltagarnas röster från varandra i den 
efterföljande transkriberingen. Det skedde därför, förutom inspelning, anteckningar av en observatör 
för att underlätta den kommande bearbetningen av materialet. 

Bearbetning och analys 
Den efterföljande bearbetningen och analysen av materialet baserades på interaktionen mellan 
fokusgruppdeltagarna, vilket är en fördel med användandet av fokusgrupper. Det centrala i 
analysprocessen var att söka efter liknelser, göra jämförelser och ställa olika data mot varandra (Wibeck, 
2010). Materialet har följaktligen analyserats med hjälp av en innehållsanalys. Det material som 
inledningsvis analyserades var det innehåll som kopplade till studiens syfte. Efter varje enskild 
fokusgruppssession bearbetades materialet genom att transkribera hela samtalet. Detta steg utfördes så 
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snart som möjligt efter inspelningen ägt rum för att undvika att saker glömts bort, exempelvis 
identifiering av röster. Trots detta kan det vara problematiskt att urskilja vem som säger vad (Wibeck, 
2010). Därför skedde noggrant planerade åtgärder och justeringar för varje steg av processen. Det 
innebar bland annat att det förutom moderatorn fanns en observatör med under 
datainsamlingstillfällena. Observatörens uppgift var att föra kortfattade anteckningar när deltagarna 
yttrade sig eftersom det sedan skulle underlätta transkriberingen. Deltagarna blev tilldelade varsin 
bokstav så att observatören kunde koppla rätt uttalande till rätt deltagare. Den slutliga transkriptionen 
bestod endast av fullständiga meningar och saker som tvekljud och uppbackningar har tagits bort. Det 
gjordes på grund av syftet att endast framställa det centrala i innehållet och inte exakt efter ordalydelsen. 
Nästa steg i processen var att koda det transkriberade materialet (se exempel på utdrag av analysen i 
bilaga 4). Efter en diskussion om de enskilda transkriptionerna, samanställdes och kodades materialet 
utifrån olika mönster. Dessa mönster utgjorde studiens frågeställningar som sedan blev specifika 
rubriker. Efter det började själva analysen och tolkningen av underlaget. Eftersom det använts en 
semistrukturerad form av fokusgrupp blev det naturligt att de rubriker som blev synliga i analysen till 
största del överensstämde med diskussionsguidens frågeområden och därav studiens frågeställningar. 
Det medförde en stor fördel vid framställningen och besvarandet av forskningsfrågorna. Genom 
användandet av en innehållsanalys blev följden en bra och tydlig översikt över materialet och de mönster 
som kunde urskiljas från diskussionerna. När allt material var analyserat skapades slutliga kategorier 
där det även utformades korta summeringar som förmånligt gav upphov till en tydlig överblick över allt 
material. Detta gjordes även för att hitta ett bredare mönster som underlättade i tolkningen av 
materialet. Under varje rubrik utformades de mönster som framkommit, med tillhörande bevis citerat 
från materialet. För att stärka studiens trovärdighet ansågs det även väsentligt att ta med delar som inte 
passade in under kategorierna och bröt mönstret, denna punkt stärks av Creswell och Poth (2018) som 
menar att forskaren då framhäver en realistisk bild av fenomenet.  

Etiska överväganden 
I Vetenskapsrådets (2017) dokument ”God forskningssed” beskrivs hur man kan se på de etiska 
övervägandena och hur dessa ska hanteras inom kvalitativ forskning. ”Forskningsetiska överväganden 
handlar i hög grad om att hitta en rimlig balans mellan olika intressen som alla är legitima. 
Kunskapsintresset är ett sådant. Integritetsintresset liksom rätt till skydd mot olika former av skada 
och risk för skada är andra legitima intressen.” (Vetenskapsrådet, 2017, s. 7). Som forskare har man 
således en rad olika regler att förhålla sig till för att skydda de medverkande mot skada och kränkning. 
Nedan följer en kortare beskrivning av de fyra huvudkrav som vetenskapsrådet (2002) tog fram för 
forskare att förhålla sig till och på vilket sätt denna studie kontinuerligt tagit hänsyn till dessa. 

Informationskravet 
Det första konkreta forskaren bör göra är att informera de potentiella deltagarna om deras uppgift i 
projektet och i samband med detta också informera om att deras medverkan är frivillig och under hela 
processen tillgänglig att avbryta (Vetenskapsrådet, 2002).  Vid den initiala kontakten med deltagarna 
bifogades ett informationsbrev som belyste studiens syfte och vilka åtaganden det betydde för 
individerna att medverka. Deltagarna fick frivilligt besluta om deras medverkande i studien. Ett 
ställningstagande som gjordes var att inte inkludera specifika frågor i informationsbrevet, eftersom det 
skulle kunna skapa konstruerade svar. 

Samtyckeskravet 
Det ska finnas ett medgivande från deltagarna att medverka i studien för att den etiskt ska vara 
genomförbar (Vetenskapsrådet, 2002). I det informationsbrev som deltagarna tillhandahöll vid kontakt 
via mejl framgick studiens avsikt och utformning av fokusgrupperna. Genom ett medgivande att delta i 
studien godkändes även de kriterier och premisser som fanns runt datainsamlingen. Eftersom det i detta 
fall rörde sig om en fokusgrupp och inte en traditionell intervju var det viktigt att poängtera för 
deltagarna att fler individer än moderator, observatör och personen själv skulle ta del av det material 
som framkommer under samtalet. Vid fokusgruppillfället informerades deltagarna ytterligare om deras 
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frihet att delta och deras möjlighet att avbryta deras medverkan när som helst, vilket går hand i hand 
med hur vetenskapsrådet (2002) beskriver processen. En förfrågan om tillåtelse att spela in samtalet 
gjordes inledningsvis med ett godkännande från samtliga deltagare. Slutligen var det väsentligt att 
uppmana alla deltagare att respektera att information från samtalet inte delades vidare utanför 
fokusgruppen eftersom känsliga frågor kunde komma att diskuteras. Om en deltagare beslutar att 
avbryta sin medverkan får inte några påtryckningar ske från forskarens sida (Vetenskapsrådet, 2002).  

Konfidentialitetskravet 
I arbete med personliga uppgifter ska alltid konfidentialiteten upprätthållas på ett så bra sätt som 
möjligt, bland annat genom att förvara materialet så att utomstående inte kan ta del av det 
(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna informerades om att deras deltagande var anonymt och att det 
därför inte skulle användas riktiga namn i studien. Istället kodades deltagarna om till siffror. Det 
datamaterial som användes för att utföra analysen fanns endast tillgängligt för forskarnas personliga 
åtkomst och var därför skyddat för att eventuell identifikation av utomstående part skulle kunna ske. 
Vidare fanns även problematiken, som tidigare även lyfts under samtyckeskravet, att fokusgrupper 
består av fler än bara två parter vilket försvårar anonymiteten hos deltagarna.  När vi valde att arbeta 
med fokusgrupper som datainsamlingsmetod var det viktigt för oss att säkerhetsställa gruppdeltagarnas 
konfidentialitet. En svårighet som uppstod var att det inte enbart moderatorn tillhandahöll 
informationen utan även de andra gruppdeltagarna. Vid fokusgruppernas inledande fas lyfte 
moderatorn det etiska riktlinjer som studien tagit fasta på och uppmanade alla deltagarna att hålla 
information och personliga uppgifter som uppkom i diskussionerna inom gruppen. 

Nyttjandekravet 
Det datamaterial som framkommer genom samtal med deltagare ska användas för vetenskapligt syfte 
och aldrig för ett kommersiellt eller icke vetenskapligt ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna 
informerades redan genom informationsbrevet att materialet skulle komma att användas för ett 
forskningsmässigt ändamål, vilket huvudsakligen är den här studien men även en del av ett 
forskningsprojektet av pedagogiska institutionen vid Umeå universitet med initiativ från Svenska 
innebandyförbundet.  

Tillförlitlighet 
Det finns många olika sätt att se på tillförlitligheten inom kvalitativ forskning. Det är därför viktigt att 
välja ett tillvägagångsätt som man känner sig bekväm med att använda. Ytterligare ett viktigt inslag i en 
tillförlitlig studie är att kontinuerligt referera till den process och strategier som använts eftersom det 
då blir lättare att följa. Trovärdighet inom kvalitativ forskning används som ett instrument för att mäta 
hur nära forskarna har kommit ”sanningen”. Dock är det viktigt att vara medveten om att alla former av 
studier är en framställning av forskaren (Creswell & Poth, 2018). När bedömningen av en kvalitativ 
forskning ska göras är det väsentligt att studien uppfyller en stark tillförlitlighet. Tillförlitligheten består 
av fyra kriterier som tillsammans höjer studiens värde. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 
och möjligheten att konfirmera (Bryman, 2018). Med detta i åtanke kommer fortsättningsvis studiens 
utförande beskrivas utifrån en tillförlitlighetssynvinkel kopplat till tillämpad litteratur.  

Trovärdighet handlar om hur väl forskaren kan beskriva den sociala verklighet som undersöks och i 
vilken utsträckning framställningen finner erkännande i beskådarens ögon. Framförallt skapas en god 
trovärdighet genom att förhålla sig till de regler som finns och att man kontinuerligt avlägger en god 
rapportering (Bryman, 2018). För att stärka studiens trovärdighet var det extra viktigt att beskriva hur 
datainsamlingen möjliggjordes. Eftersom metodvalet föll på fokusgrupper var det viktigt att utgå från 
en rad olika villkor. Wibeck (2010) beskriver ett antal olika delar som på ett eller annat sätt påverkar 
fokusgruppernas kvalité och därmed också hela studiens. Några av de förhållningspunkter hon nämner 
är miljön som fokusgrupperna äger rum i, gruppdeltagarnas tro på att konfidentialiteten kan 
upprätthållas, rätt personer på rätt plats och en skicklig moderator som kan ställa rätt frågor och läsa av 
atmosfären i rummet. När plats för fokusgrupperna valdes var intentionen att platsen skulle vara så 



 

 19 

neutral och lättåtkomlig som möjligt. Att upprätthålla konfidentialiteten vid fokusgrupper kan vara 
problematiskt, därför informerades och påmindes deltagarna om detta vid upprepade tillfällen. Först 
när informationsbrevet skickades ut, återigen när beslut om medverkan togs och slutligen vid själva 
fysiska mötet med fokusgrupperna. Slutligen var det viktigt att noggrant utforma moderatorns roll i 
fokusgrupperna eftersom moderatorn kan ha en påverkan på deltagarna. Ett beslut togs därför att 
samma person skulle vara moderator för samtliga fokusgrupper eftersom individuella skillnader skulle 
kunna påverka hur moderatorn ställde frågor och upplevde svaren, något som också stärker studiens 
trovärdighet. Anledningen till att särskilda åtaganden gjordes runt fokusgrupperna var för att försäkra 
att den insamlade datan motsvarade de teoretiska idéer som studien bygger på.  

När en studies överförbarhet bedöms görs det utifrån hur utförligt redovisningen av datamaterialet 
framställts. Redovisningen av materialet blir av betydande roll när utomstående personer ska bedömda 
hur pass överförbart resultatet är till andra miljöer (Bryman, 2018). För att göra detta möjligt var det 
viktigt att få en ansenlig mängd data och noga redovisa den eftersom det bidrar till att stärka studien. 
Den efterföljande kodningen gjordes också av två bedömare. Materialet kodades utifrån bestämda 
kriterier men gjordes separat för att sedan bedöma hur väl kodningarna motsvarade varandra. Denna 
process skapade en förståelse om studiens datainsamling och analys hade en tydlig överförbarhet. 
Studiens pålitlighet bygger på att forskarna noga granskat sitt arbete. En fullständig beskrivning av 
studiens olika skeenden som syfte och frågeställningar, urval, datainsamlingsmetod och dataanalys ska 
finnas tillgänglig och kritiskt granskas (Bryman, 2018). Eftersom studien bygger på ett projekt från 
Svenska innebandyförbundet och att syftet och frågeställningarna byggdes upp utifrån projektet så har 
studien följt detta genom att studera innebandyn och dess tränare. När studiens syfte utformades var 
det viktigt att koppla ihop det med den underliggande basen för studien. Det blev således viktigt att 
uttryckligen beskriva vad syftet med studien var och vilken metod som var bäst lämpad att besvara det. 
Studiens syfte var alltså anledningen till den valda metoden för studien. Genomgående har varje process 
beskrivits under metodavsnittet för att det enkelt ska gå att följa hur arbetet har gått till. Avslutningsvis 
diskuteras möjligheten att kunna styrka och konfirmera studien. Bryman (2018) menar att processen 
grundas i hur väl forskarna kunnat säkerhetsställa att de agerat i god tro. Det ska alltså vara tydligt 
genomsyrat i studien att forskarna inte tillåtit personliga värderingar påverka arbetet. För att undvika 
ett personligt bias har båda forskarna i studien varit delaktiga i samtliga processer. Från början med 
inläsning av tidigare forskning, vidare till datainsamling och avslutningsvis resultat, analys och 
diskussion. Det har bidragit till att materialet inte under något tillfälle bedömts utifrån en enskild 
individs perspektiv.  

Resultat  

Nedan presenteras det resultat som framkommit av studien. Resultatet presenteras indelat i avsnitt 
kopplade till studiens frågeställningar. Inom de tre centrala avsnitten finns även tillhörande 
underteman som överensstämmer med de mönster som utformades i samband med analysen av 
materialet. Det första centrala avsnittet är upplevelser av utmaningar och motstånd som kopplas 
samman med studiens första frågeställning ”Vilka upplevelser finns angående utmaningar för och 
motstånd mot kvinnor som innebandytränare?”. Efterföljande central rubrik är genusstruktur och 
maktrelationer och hör samman med studiens andra frågeställning ”Hur uppfattas genusstruktur inom 
svensk innebandy och hur påverkar det maktrelationen mellan könen och kvinnors möjlighet att bli och 
vara tränare?”. Avslutningsvis presenteras det tredje centrala avsnittet, vad behöver förändras?, som 
kopplar tillbaka till studiens tredje frågeställning ”Vad behöver, enligt tränarna, förändras för att stärka 
kvinnors möjlighet att bli och vara innebandytränare?”. Citaten som presenteras kopplas till det 
nummer deltagaren blivit tilldelad samt om deltagaren är man eller kvinna.  

Upplevelser av utmaningar och motstånd 
Under denna rubrik presenteras fokusgruppsdeltagarnas syn på och funderingar om de utmaningar och 
motstånd kvinnor som innebandytränare kan ställas inför. För att tolka hur män och kvinnor uppfattar 
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olika utmaningar som sätter stopp för kvinnors möjligheter att bli och vara tränare undersöktes detta 
via frågor som rörde idrottskultur, kompetens, makt, motstånd och hinder. Nedan lyfts de starkaste 
förklaringarna som framkom i analys av materialet och dessa utformar underrubrikerna inom detta 
avsnitt. Underrubrikerna är ”få kvinnor syns till inom innebandyn”, ”bemötande”, ”brist på 
självförtroende” samt ”ansvar för hemmet”.  

Få kvinnor syns till inom innebandyn 
Majoriteten av deltagarna stärker faktumet att få kvinnor syns till under tillfällen inom innebandyn. 
Deltagarna beskriver att man initialt under matcher och cuper observerar motståndarlagets 
tränarkonstellation och att dessa vid de flesta tillfällena består av majoriteten män, både i pojk- och 
flicklag.  Deltagare 8 (kvinna) nämner exempelvis ”man är ju på en hel del matcher, cuper och allt sånt 
och det är ju fåtalet gånger man stöter på en kvinnlig tränare i motståndarlaget”. Samtliga kvinnliga 
deltagare i studien har lagt märke till att antalet gånger du faktiskt stöter samman med en annan kvinna 
under matchtillfällen är väldigt få. Deltagare 3 (kvinna) besvarar en fråga angående hur ofta man tänker 
på att det är färre kvinnor som ledare inom innebandyn:  

Jag tänker nog ganska ofta på det, precis som ***** säger att varje gång när man kommer till match eller 
en cup eller dylikt så ser ju jag om dom andra har en kvinna som ledare för att annars är jag ganska 
ensam. Men, jag tror att det är ännu tydligare eftersom jag är ledare för ett pojklag. Det är min reflektion i 
alla fall, jag tycker jag ser fler kvinnor som ledare bland flicklagen än vad jag gör bland pojklagen.  

Deltagare 7 (kvinna) reflekterar också över detta: 

Den lilla erfarenhet jag har så är det bara jag som är kvinna. Jag vet inte om det är någon skillnad att vara 
kvinnlig tränare i ett pojklag. För jag kunde se i den lilla cup vi hade, att i ett flicklag, där fanns det två 
kvinnor som tränare. Men just som kvinna att vara tränare i ett pojklag reagerade jag på att det inte 
fanns, men jag är inte heller förvånad, jag är inte ett dugg förvånad att det är så. 

Att få kvinnor syns till inom innebandyn är även något som även männen i studien beskriver. Deltagare 
1 (man) ”det är betydligt mer manliga ledare man stöter på i samband med matchsituationer”. Detta 
beskrivs vidare av en annan deltagare som nämner ”vi är bara män som tränar våra tjejer och vi möter 
också bara i princip lag som tränas av män” (Deltagare 2, man). Underrepresentationen av kvinnor som 
tränare gör sig också synlig på högre nivåer inom svensk innebandy, det påpekas ”om man ser på TV, 
när elitlagen spelar så är det väldigt få kvinnliga tränare i båsen. Eller om du går på lagen här i (nämner 
staden). Också lite anmärkningsvärt som sänder signaler nedåt” (Deltagare 11, man). Det beskrivs även 
av deltagare att det finns skillnader när det kommer till träningsgruppens ålder: 

Jag upplever att många tjejer tycker att de inte kan tillföra så mycket mer, när dom blir lite högre ålder 
vilket också kan vara väldigt nedbringande av sig själv. Alla växer ju i och med uppgiften, man får lära sig 
nya saker. I yngre lag verkar de vara mer blandat och sen på seniorsidan är de kvinnliga tränarna väldigt 
få (Deltagare 10, man).  

Bemötande 
Att idrott i många fall genomsyras av manlig dominans skapar en manlig jargong och det tydliggörs även 
inom innebandyn. Mönstret visar sig skapa påföljder som gör att kvinnor backar undan och inte vågar 
ta plats. I en diskussion som handlar om att vara en manlig tränare i mansdominerad miljö beskriver en 
deltagare:  

Ja, men jag tror att det är lättare. Det finns ändå en manlig jargong inom idrotten. Skulle jag vilja säga. 
Jag tror att det är lättare för oss, jag har också hört av kvinnliga tränare och dom har känt ett visst 
utanförskap. Dom har förmedlat det. Nu kanske jag tar i när jag säger utanförskap, men jag vill vara 
tydlig. Dom har känt att dom kanske inte har samma samhörighet som vi män och det känns ju ganska fel 
(Deltagare 2, man). 
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Den manliga jargongen och att kvinnor tenderar att känna ett visst utanförskap beskrivs också av en 
annan deltagare som menar på att det finns en viss jargong i en grupp som endast består utav män. 
Deltagare beskriver vidare att så fort en kvinna sluter samman till gruppen förändras gruppdynamiken 
direkt ”det är en viss jargong när det bara är män, så fort de kommit in kvinnor i grupper så förändras 
jargongen direkt” (Deltagare 13, man). Detta är något som tagits på allvar av deltagaren och som 
resulterat i ett aktivt arbete för att alla i tränarstaben ska känna sig trygga. Det har gjort att deltagaren 
själv har anpassat sitt agerade utefter gruppens dynamik och om den består av både kvinnor och män. 
Något som ytterligare överensstämmer mellan majoriteten av deltagarna är faktumet att män tenderar 
att hälsa på män först, även fast huvudtränaren är en kvinna eller om det finns andra ledare som är 
kvinnor. Deltagare 3 (kvinna) beskriver exempelvis ”att motståndarlaget går in och hälsar på mig först, 
har inte hänt så många gånger i alla fall, även om jag står närmast”. Detta är även något som en annan 
deltagare håller med om: 

Men sedan när man är ute på matcher så märker man ju att om motståndarlaget bara är män så är det ju 
först mina manliga tränare dom går och pratar med. Istället för mig och det är som att det tas förgivet att 
man inte kan lika mycket (Deltagare 8, kvinna).  

En aspekt som vidare belyses är hur det personliga bemötandet kan förändras beroende på könet, detta 
är något en deltagare berättar om: 

Sen tror jag att mitt agerande kan skilja lite. Jag kanske är lite mer öppen och välkomnande att släppa in 
andra könet, jag tror att jag är hårdare mot män. På så vis kör jag ju inte likabehandling i ledarstaben mot 
könen. Det är ju faktiskt en insikt jag har, det beror säkert på givetvis min uppväxt att jag bara haft 
manliga ledare och mina tidigare erfarenheter att jag bara hört med manliga ledare och då när de kommit 
in kvinnliga ledare så vill jag släppa in dom och agera på ett lite annorlunda sätt mot den manliga 
jargongen (Deltagare 13, man). 

Brist på självförtroende 
Två aspekt som var återkommande under samtliga fokusgruppsdiskussioner var beskrivningen att 
kvinnor saknar självförtroende och deras höga krav på sig själva. Deltagarna menar att kvinnor har en 
benägenhet att förminska deras egen förmåga och kompetens samt att de vill känna sig helt säker på 
uppgiften, vilket är en kompensation för deras minoritet. Deltagare 4 (kvinna) berättar om ett tillfälle 
då ett nytt pojklag skulle bildas och de flesta mammor ansåg att de inte vill ställa upp på grund av brist 
på kunskap. Beskrivningen följer efter en fråga som behandlar kvinnors möjligheter att bli tränare. Hon 
beskriver vidare: 

Det hörde man inte papporna säga, utan då var det ”självklart, jag vill vara med och forma ett lag och 
finnas här för grabbarna”. Det är mer att man som tjej vill kunna, man vill ha kunskapen och har jag den 
så kliver jag in, men har jag inte kunskapen så kanske jag inte skulle ta på mig det. 

Ännu en deltagare upplyser om att hon till en början, i en grupp enbart bestående av män, kände sig 
underlägsen: ”När jag började i alla fall så kände jag mig lite underlägsen men det tror jag handlar om 
sitt eget självförtroende och att man var ny i sporten och som ledare” (Deltagare 9, kvinna). Andra 
medverkande spekulationer även i att kvinnors brist på självförtroende är en anledning till att 
situationen ser ut som den gör. Deltagare 7 (kvinna) beskriver:  

Jag tror att kvinnor har ganska höga krav på sig själva. Allt ska vara perfekt, det ska vara bra, jag ska veta 
allt och kunna allt för att man tror att det är det enda som duger på något sätt.   

Fortsättningsvis, angående olika krav på dig själv beroende på om du är man eller kvinna, beskriver en 
respondent ett kontrollbehov som finns hos kvinnor ”man vill inte heller visa att man inte kan vissa 
saker. Man vill inte visa sig svag på det man nu har tagit på sig” (Deltagare 6, kvinna). Det reflekteras 
vidare kring kraven som kvinnor tendera att lägga på sig själva: 
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Jag tänker nog mer att man som kvinna ställer högre krav på sig själv, att man vill och försöker prestera 
mer bara för att visa på något sätt. Men jag tror inte det ställs dom kraven från de motsatta utan att man 
ställer dom kraven på sig själv (Deltagare 9, kvinna). 

Dessa antaganden har även en grund i att det är en tuffare uppgift för kvinnor än för män att vara 
tränare, specifikt när det handlar om att vara tränare för pojkar/män. På grund av fördomar och 
förutfattade meningar om kvinnor förmågor blir förhållandet automatiskt svårare för en kvinna. Från 
en av fokusgrupperna diskuteras utmaningarna:  

I grund och botten så kan vem som helst träna vilket lag som helst, men det är självklart att man som 
kvinna har mycket, mycket större utmaning att träna ett herrlandslag i innebandyn än det är för en man 
att träna ett damlandslag och det är ju en kulturfråga, alltså så är det. Det säger jag inte någon om. Jag ser 
egentligen inga problem, men det är klart att det är utmaningar i det (Deltagare 2, man).  

En deltagare upplever att kvinnor ibland självmant väljer bort ansvarstagande uppgifter trots 
uppmuntran från tränarkollegor. Det förstärker bilden av många kvinnors brist på självförtroende och 
möjlighet att utmana den manligt dominerade idrottskulturen: 

Jag kan uppleva att de kvinnor jag jobbat med, har valt att stå tillbaka lite granna. Det är ingenting som 
blir uttalat utan de väljer att ta hand om tillexempel fysträningen, av någon anledning och när de gäller 
laguttagning och så, så avstår de från den biten och då ser man ganska tydligt att även om vi vill släppa 
fram så har de valt att ta steget tillbaka själva (Deltagare 11, man).  

Ansvar för hemmet 
Ett diskussionsområde som vid upprepande tillfällen framkom var det ansvar kvinnor har för hemmet 
och att det försvårar kvinnors möjlighet att vara tränare. Dessa infallsvinklar diskuterades i samband 
med frågor angående vilka strukturer i samhället som kan försvåra kvinnors möjlighet att vara tränare. 
En medverkande belyser:  

Jag tänker såhär, i samhället så är det fortfarande i Sverige 2019, att kvinnor tar mer ansvar för hemmet 
vilket gör att det blir ju en struktur som gör det svårare för dem att vara tränare i ett förhållande 
(Deltagare 2, man).  

Andra respondenter återger liknande beskrivelser. Tillexempel diskuteras den ideella tränarrollen där 
tid behöver tas från familj och sysslor i hemmet vilket är ett område kvinnor tenderar ta det största 
ansvaret över: 

Det är ju lite det här med ideellt arbete också, det är ju ett jobb som man gör totalt obetalt och det är svårt 
att säga, det finns en viss del i den delen också som spelar in. Hur mycket tid man anser att man har till 
träningar, det tror jag är en viktig del. Vi män har väl någon slags tro på att allt löser sig, tvätten kommer 
ju in i skåpen av sig själv. Det finns lite sådana delar och är lite tidsoptimist att man tänker att man 
hinner allt, medan kvinnan tänker att jag är både mamma och jobbar och jag hinner inte (Deltagare 10, 
man).  

Många av deltagarna har samstämmig syn på kvinnans ansvar i hemmet. En deltagare menar att 
fenomenet är traditionsbundet men även något som är under långsam förändring i rätt riktning. 
Beskrivningen gör han i en diskussion som lyfter relationen mellan män och kvinnor i samhället och 
dess påverkan på kvinnors möjlighet att vilja bli tränare.  

Mycket är traditionsbundet och det är så de ligger kvar i samhället även om vi under senare år har sett en 
förändring där både män och kvinnor jobbar heltid exempelvis, vilket inte var en självklarhet på 60- och 
70-talet. I och med att båda jobbar heltid så kommer det ändå ta ett tag tills det blivit jämställt i vad de är 
för arbete man utför hemma. Sen har det givetvis med barnafödande att göra och att det blir ett större 
ansvarstagande från kvinnan, naturligt. Så, jag tror det ligger kvar gammalt in i vårt samhälle idag som 
påverkar mycket. Sen säkert kommer det ske någon förändring, som kanske senare generationer får stå 
för (Deltagare 13, man).  
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Två av deltagarna i fokusgrupp tre uppmärksammar också kvinnans tydliga roll när det kommer till 
ansvar för hemmet. Tiden räcker inte till att också vara tränare när det finns många andra sysslor som 
nån måste ta ett ansvar över. Då blir det i många fall att mannen får ta hand om träningar och idrotten 
medans kvinnan tar hand om hemmet och barnen: 

Jag tror att många kvinnor inte väljer att vara tränare för att dom ser att ”då ska jag göra det också, plus 
att jag ska hinna handla, ta hem två barn, ska hinna dit sen är det föräldramöte”. Då tror jag många 
fokuserar på att den här tiden när dom är fyra till elva år, då har jag inte tid att vara tränare, men sen 
kanske. För att man tar så mycket ansvar för det andra också, men mycket blir ju lidande (Deltagare 6, 
kvinna).  

Detta instämmer en annan deltagare med och poängterar ”Det går inte att blunda för, så är det och då 
tror jag att man väljer att inte blir tränare också, hur ska jag få in det i livet?” (Deltagare 7, kvinna). 
Många av respondenterna benämner alltså fördelningen av uppgifter i hemmet som något könsrelaterat 
och könsbundet. 

Genusstruktur och maktrelationer  
Inom avsnittet kommer deltagarnas syn på hur genusstrukturen påverkat den maktrelation som finns 
mellan män och kvinnor inom svensk innebandy, samt vilken inverkan det fått på kvinnors 
underrepresentation som tränare. De underrubriker som presenteras är ”respekt mot kvinnliga 
tränare”, ”förväntningar” samt ”maktrelationen mellan man och kvinna i tränarteam”. Dessa rubriker 
är kopplade till de mönster som tydliggjordes under analysen av datamaterialet.  

Respekt mot kvinnliga tränare 
Det upplevs finnas svårigheter för kvinnor att kliva fram och bli respekterade som tränare, specifikt när 
det handlar om pojklag. En av frågorna som diskuterades var huruvida deltagarna tror eller har upplevt 
att pojkar beter sig annorlunda mot en kvinnlig ledare kontra en manlig ledare. En deltagare belyser att 
det är tuffare för kvinnor än för män i samma situation: 

Jag tror det är jättesvårt som kvinna att glida in med 14–15 åriga killar om du inte har någon relation till 
dom. Om du inte är van det. Jag tror det kan vara jättetufft, jag tror dom kan vara ganska utmanande. Du 
måste nog vara ganska duktig för att kunna gå in i den situationen tänker jag. För att dom ska få respekt. 
Ett ganska duktigt pojklag, där tror jag nästan det är lättare att för en man att gå in till tjejer och träna 
dom fast du egentligen inte kan något (Deltagare 2, man). 

Detta är något som deltagare 1 (man) håller med om. Deltagarna diskuterar frågan vidare baserat på om 
de ansåg att respekten kan förändras beroende på vilken nivå man är på. Deltagare 1 (man) ”jag skulle 
nog säga att en kvinnlig ledare som själv har elitbakgrund per automatik har mer respekt med sig”. 
Diskussionen fortsätter och deltagare 2 (man) beskriver ”Det tror jag även har en betydelse, och om du 
har följt dom än att just kliva rakt in. Det tror jag har större betydelse”. Liknande tankemönster märks 
även av i ytterligare en fokusgrupp där det diskuteras angående kvinnor som tränare för pojklag. Det 
beskrivs exempelvis ”det kan kanske vara svårare för en tjej att träna ett pojklag som är 15 år. Då måste 
man ha varit med en stund för där kan de bli lite granskning” (Deltagare 10, man). Samma deltagare 
diskuterar vidare att det även kan ske bland flicklag, men att det sker på ett mer diskret vis än vad det 
gör inom pojklagen: ”killar vräker ganska rakt ut att det inte funkar eller om de inte förstår” (Deltagare 
10, man). Det resoneras vidare kring respekten för kvinnliga tränare. En deltagare beskriver ett scenario 
som tyder på att det finns en brist i respekt mot kvinnor och i detta fall från ungdomar (pojkar):  

Jag har bara sett en gång då vi har träning och andra planen är ledig, då brukar ungdomar (pojkar) vara 
där, fast dom vet att vi har träning där så tar dom våran plan. När man kommit dit som ensam kvinna, då 
suckar dom mest när man ber dom att flytta över till andra planen och säger ”bara en liten stund till”. Sen 
häller vi ut alla bollar och då tar de med sig bollarna och respekterar inte att det är våra. Det skulle nog 
dom aldrig göra om de manliga tränarna var med. Då fick jag säga till tjejerna att springa och hämta en 
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boll på andra sidan. Då är de mer att dom är äldre och tror att dom kan köra med att man är själv kvinna 
(Deltagare 9, kvinna).  

En deltagare (man) beskriver att han har funderat över om pojkars beteende skulle förändras om han 
själv inte var närvarande och att det faktiskt är svårt att veta. Samma deltagare beskriver: ”bortamatcher 
eller liknande i omklädningsrummen där jag inte kommer kunna vara med. Vad blir jargongen när jag 
inte är där jämfört med nu när jag kan vara med? Det är ju svårt att veta” (Deltagare 10, man). Ytterligare 
en deltagare (man) instämmer med att fördomar och brist på respekt för kvinnor förekommit i miljöer 
han vistats i och att detta inte på några sätt tolererats.  

Från ungdomarna har jag hört det men det accepteras ju inte. Det tycker jag att dom snappade upp 
ganska fort också, det var samma sak en period där när dom började bli lite äldre och det var tjejer med 
och spelade i kill-lagen. Det reagerade vissa individer på. Men det är samma sak där, det är bara 
nolltolerans och det har dom sett nu också att det finns tjejer som är betydligt duktigare än killarna. Så 
det var en kort period där när man kunde se dessa tendenser hos våra killar. Men jag tror att det var ett 
övergående problem, hoppas jag (Deltagare 5, man) 

Förväntningar 
Det finns indikationer på att uppbyggda förväntningar skapat mönster att tränarrollen är mer självklar 
och passande för en man och att det fått betydelse när det kommer till kvinnors engagemang inom 
idrotten. Deltagare 1 (man) bekräftar att dessa förväntningar gör det enklare för en man att våga kliva 
fram och beror på att män som tränare anses som det normala och kvinnor utgör en minoritet. En annan 
deltagare beskriver också faktumet att de i ”deras” generation finns en slags osynlig norm och förväntan 
att män ska vara mer intresserad och engagerad i idrotten. Hon beskriver vidare:  

Jag skulle också säga att det finns en annan förväntan på killar än tjejer att de ska vara mer 
sportengagerade och sportintresserade, alltså väldigt generellt. Den normen ligger fortfarande kvar, det 
finns inte samma förväntan på mig som kvinna att ta en tränarroll, att vara intresserad, att vara 
engagerad (Deltagare 8, kvinna).  

Ytterligare dialoger angående kvinnans roll som tränare förekommer i fokusgrupperna. En deltagare 
beskriver att hon upplevt att det finns förutfattade meningar om att kvinnor inte kan i lika stor 
utsträckning som män ”dom blir förvånade att man är tjej och kan skjuta ett slagskott. För dom hade 
inte blivit förvånade om en man hade gjort samma sak” (Deltagare 3, kvinna). Det beskrivs att fördomar 
uppkommer när kvinnor tränar herrlag på högre nivåer och att det krävs styrka av kvinnan för att stå 
emot att bli ifrågasatt på grund av kön: 

Det krävs ju rätt mycket tänker jag, alltså i fördomar och styrka hos den kvinnan som tar det uppdraget 
då det blir rätt mycket ifrågasättande bara för att du är kvinna. Det är omgivningens påtryckningar som 
gör att det blir jobbigare för kvinnan än för mannen. Du behöver vara ännu bättre eller ännu starkare för 
att klara det. Så skulle jag se på det. Vi har väl något exempel här i stan också, en kvinnlig huvudtränare i 
ett herrfotbollslag som inte heller är så jättevanligt. Det krävdes ju också mycket styrka och precis samma 
diskussioner och mycket uppståndelse kring det. Det borde ju inte vara en sån ”wow-faktor”, för det 
borde ju vara lika vanligt (Deltagare 3, kvinna).  

Det uppkommer flera intressanta kommentarer vid diskussion om maktrelationer. En deltagare (man) 
berättar om upplevelsen att kvinnor som tar mer plats och visar framfötterna uppfattas skrämmande 
för männen och att män i en sån situation hellre backar än tar en diskussion. Han beskriver ”männen i 
gruppen tycker att det blir för mycket och då väljer de att kliva av. De har jag sett flera exempel på. Det 
är ju väldigt tragiskt tycker jag” (Deltagare 11, man).  En av deltagarna gör en jämförelse mellan kön och 
olika idrotter. Han lyfter att ungdomar verkar påverkas annorlunda om en man eller kvinna i 
tränarrollen agerar hårt och strängt och belyser:  

Min dotter, tränas av kvinnor i fotboll och tränas av män i innebandyn och jag uppfattar att det är mer 
okej att jag är väldigt hård på träningen, men att när dom här kvinnorna varit väldigt hård på en träning, 
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en av dom är jättetydlig och jättebra tränare, tycker jag, då kan jag höra av andras föräldrar att deras barn 
kommer hem och klagar på att dom är så hårda och så (Deltagare 2, fokusgrupp 2).  

En annan medverkande ser bristen på kvinnor som tränare på ett annorlunda sätt. Han menar på att 
individer i en minoritetsposition borde motiveras av det och vilja förändra det. Deltagare 10 (man) 
beskriver utifrån frågan om det har någon betydelse för kvinnliga tränare att befinna sig i minoritet:  

De ser inte så många förebilder i det fallet, men det borde även ge lite eld till brasan att jag ska visa att de 
finns. Då sticker man ju ut mer som tränare om man är i minoritet. Så det är klart att våra killar som är 
tonårspojkar, skulle nog må väldigt bra av en kvinnlig tränare som komplement och komma in med 
annan syn på saker, så de finns ju en möjlighet också men även det med gamla normer som gör de svårt 
som ska brytas (Deltagare 10, man).  

Maktrelationen mellan man och kvinna i tränarteam 
Några av respondenterna menar på att relationen inom tränarteamen inte handlar om en maktbalans 
mellan könen utan istället om ett kompromissarbete som bygger på liknande värderingar. De nämner 
att de kvinnor som varit involverade i deras tränarteam stått upp för sina åsikter och inte vikt ner sig 
även fast de varit i minoritet. Deltagare 13 (man) besvarar frågan ”hur skulle ni säga att maktrelationen 
ser ut i tränarteam som ni varit involverade i eller sett/hört om?”:  

Jag kan nog inte säga att jag kan se att det har något med könet att göra. Utan, precis som vi var inne på 
tidigare så är det vissa värderingar och vissa saker jag vill få in i en ledarstab som jag är delaktig i. Då har 
jag drivit dom linjerna, så jag kan inte säga att de har haft något med kön att göra.  

En annan medverkande fortsätter diskutera denna infallsvinkel:  

Jag kan också hålla med. Jag tycker inte det varit någon kvinna som stigit tillbaka utan de har också stått 
för sina värderingar. Det handlar mer om vad jag strider för, och jag har aldrig upplevt att någon kvinna 
överlåter allt till männen utan de står på sig. Det är kanske ingen nackdel av vara minoritetkönet. Makt är 
ganska hårt ord, så det blir ju att ideellt arbete och ideellt tränarskap handlar ju också om att 
kompromissa med varandra och försöka hitta någon typ av tråd och gasa på vissa och bromsa på andra 
(Deltagare 10, man).  

Ytterligare en rad respondenter i studien belyser att dom inte heller varit med om något problem i 
tränarteamet kopplat till kön, men deltagare 6 (kvinna) lyfter att i hennes tränarteam har de delat upp 
uppgifterna: 

Vi har fått delat upp och då blev jag en sån där kvinna som bara ”varsågod, gör det här ni. Jag är med, jag 
bär västar och bollar så kan ni fixa träningen”. Jag har lika mycket kunskap som dom i stort sett, men jag 
ger gärna det till dom så kan jag ta det som är på sidan om istället, det är jag ännu bättre på. 

Att det snarare skulle handla om kompetenser och inte ett maktförhållande mellan könen är något en 
deltagare (kvinna) anser. Hon lägger tyngd på att makten över tränarteamet inte härstammar från könet 
tränaren har, utan makt införskaffas utifrån kompetens. Därför kan makt också skifta när olika uppgifter 
ska utföras eftersom olika individer kan ha olika förmågor och kunskaper. Dock medger hon att 
maktrelation utifrån kön kan förekomma men inte är något hon själv upplevt: 

Det har handlat mer om kompetens än om man och kvinna. Alltså maktrelationen blir automatiskt lite 
mer makt eller mer påverkan från den som har mer kompetens. Så skulle jag säga. Och när det har varit 
jag, så har det varit jag. När det har varit en man så har det varit en man. Det beror inte på att det är en 
man eller kvinna, utan mer vad man kan. Så har det varit i dom grupper som jag har varit involverade i 
själv. Sen har man såklart hört andra exempel när det inte är så, där det är en maktrelation då det är en 
man (Deltagare 3, kvinna).  
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Som beskrivits indikerar flera deltagare i studien på att det snarare handlar om en individs egenskaper 
än om individens kön. ”Jag tänker nog att det har mer med ledaregenskaper att göra än om du är man 
eller kvinna, egentligen, och våga ta plats” (Deltagare 2, man). Han reflekterar även vidare över 
väsentligheten att våga ta plats och det är även något en annan deltagare håller med om: ”Det handlar 
också om att våga ta plats, precis som det du sa. Att kliva in och känna sig bekväm med att visa vem som 
bestämmer” (Deltagare 1, man). Fortsättningsvis är det flera som belyser kombinationen mellan 
kompetens och intresse, ett exempel är: 

Jag tänker att det är mer individberoende än könsberoende. Det beror mycket på utbildning och då ligger 
det ju också i vilket intresse man har att skaffa sig kunskap om själva idrotten eller om man hellre vill 
fokusera på fysträning eller den mentala biten, så det beror på intresset hos de olika ledarna känner jag 
(Deltagare 12, kvinna).  

Vad behöver förändras? 
Under denna rubrik lyfts de förändringar som enligt tränarna anses vara relevanta att utföra för att öka 
antalet kvinnor och deras möjligheter som innebandytränare. Precis som under tidigare avsnitt kommer 
även här underrubriker presenteras. De underrubriker som framställs är ”fånga upp ungdomar”, 
”förebilder”, ”behov av stöd” samt ”utbildning”.  

Fånga upp ungdomar 
Majoriteten av deltagarna indikerar på möjligheten att fånga upp ungdomar som både är aktiva inom 
innebandy och även de som valt att hoppa av. Specifikt menar deltagarna att avståndet mellan att sluta 
med sin idrott och att vilja vara tränare inte borde vara långt. De menar att det inte bara skulle betyda 
fler kvinnor som tränare, utan fler tränare överlag. Deltagare 5 (man) beskriver ”ta vara på när 
ungdomar lägger av som aktiva spelare, försök fånga upp dom som faktiskt har ett intresse av att kunna 
kliva in som tränare”. Samma deltagare beskriver även hur mycket det skulle gynna föreningar att 
behålla fler ungdomar efter de avslutat sin aktiva karriär. Ungdomar skulle vara en enorm stöttning 
eftersom de skulle hjälpa till med träningar och succesivt skapa sig ett intresse att själva bli ledare. 
Många deltagare menar att ungdomar inte direkt ska kliva in som huvudtränare på fulltid, utan det 
handlar om att få in en fot medan de fortfarande har intresset kvar för idrotten. En deltagare nämner 
ett liknande tillvägagångssätt ”ett väldigt enkelt sätt är att vi som jobbar med äldre barn låter barnen få 
leda sin egen träning och att man som huvudtränare backar bak och låter tjejerna träna på sina egna 
kompisar och på så sätt bli säker” (Deltagare 11, man). Vissa deltagare beskriver att det är positiv för de 
yngre barnen att få in en förebild de kan se upp till. Deltagare 9 (kvinna) beskriver utifrån frågan som 
behandlar potentiella åtgärder ”man kanske ska börja bjuda in äldre spelare till de yngre lagen för då 
har ju de yngre någon att se upp till. Att dom får komma och hålla i någon träning, dom som är 
intresserade för att känna på det”. Fler deltagare instämmer med idén att låta ungdomar testa på 
tränarrollen. 

Jag tror också på det konceptet att låta ungdomar komma in och vara med i en ledarstab och ge dom 
förtroende även om de bara är ett par tre träningar om året exempelvis, men det tror jag är en bra 
möjlighet för att få dom att sedan kliva på en tränarroll kanske lite senare (Deltagare 13, man). 

Deltagare 1 (man) diskuterar samma spår och beskriver fördelen att kunna ta vara på ungdomar som 
fortfarande har en fot i idrotten och att det vore en tänkbar åtgärd ”kan du få vissa att kliva in i det läget 
i stället för att komma in 10 år senare när du kanske själv är aktuell för att börja träna ditt barn, låter ju 
ännu bättre”. Ytterligare en deltagare beskriver att detta redan implementeras i den förening han är 
verksam inom: 

Den förening som jag är i nu, dom har börjat med ett projekt där unga tjejer ska komma in och jobba som 
tränare. De får ledarutbildningar sen får dom hjälpa mindre barn i föreningen att vara hjälptränare. Det 
är ju ett projekt som kanske på sikt ger resultat, som är jättebra (Deltagare 11, man).  
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Många av deltagarna fortsätter diskutera att det kan vara svårt att motivera ungdomarna och att de 
möjligtvis från föreningens eller förbundets sida skulle behövas någon typ av morot. En deltagare 
nämner ”skulle förbundet kunna satsa på och få in 18–20 åriga tjejer som just slutat med innebandy 
eller kanske trappar ned, men kanske ändå kan få en liten slant för det man gör” (Deltagare 2, man). 
Andra deltagare håller med om att en extra kompensation skulle fungera, deltagare 8 (kvinna) säger 
exempelvis ”då skulle dom hålla på med något som dom själv tyckt varit roligt och sedan är det ju alltid 
bra med extra pengar”.  

Förebilder 
Ytterligare en aspekt som togs upp i samband med diskussioner kring ungdomars roll, var faktumet att 
fler tjejer/kvinnor inom innebandyn skulle skapa förebilder för de yngre och även pusha andra kvinnor 
att faktiskt våga kliva fram. Många resonerar kring realiteten att kvinnor saknar den extra tron på sig 
själva och att de faktiskt kan. Om fler visar framfötterna skulle den normen som idag finns kring kvinnor 
och ledarskap kunna brytas. Deltagare 8 (kvinna) nämner ”fler kvinnor skulle behöva kliva fram och tro 
på sig själva så man kan bryta normen. Alltså att faktiskt uppmärksamma att kvinnor får rymmas i 
idrotten”. Andra deltagare delar åsikten om väsentligheten av förebilder. Deltagare 1 (man) beskriver: 

Ju fler tjejer som funderar på att själv bli tränare, ju fler är det av dom som har haft tjejer som ledare. Det 
tror jag gör att det pushar säkert fler att våga. Om du kan ha positiva erfarenheter av att ha kvinnliga 
ledare, då kanske steget är mindre och inte lika stort (Deltagare 1, man).  

Faktumet att det syns fler män än kvinnor inom innebandyn kvarstår och det skapar en uppförsbacke 
för potentiella kvinnliga tränare. Det förstärker hänseendet att det behövs fler kvinnliga förebilder för 
barnen för att förändra vad de tänker om och förväntar sig av en tränare. Det är något en av deltagarna 
beskriver väldigt tydligt:  

Jag har en yngre son som jag inte är tränare för i innebandyn, deras klasslag har precis splittras upp inför 
fotbollen där de ska bli ett pojk- och flicklag och där finns ju flickorna då som jag har tränat som ska ha 
nya tränare nu eftersom jag ska hänga med killarna. Det dom säger är ”ja, men min pappa vill inte vara 
tränare”, ”min pappa hinner inte vara tränare”. Då tänker jag, ”men eran mamma då?”. Det hade dom 
inte ens funderat på utan de var deras pappa som inte ville, så de hade ju inte alls tänkt att deras mamma 
skulle kunna göra det här även fast dom haft mig som tränare, så det borde ju vara det. Men, vi var ju 
ändå fler killar än tjejer som tränare, så det är ju lite tråkigt (Deltagare 12, kvinna).  

Övriga deltagare inom samma fokusgrupp tyckte detta lät intressant och började diskutera kring hur 
enkelt normer sprider sig vidare till barnen och att barn redan i första klass anser att endast pappa kan 
vara tränare. Den slutsats som framförallt diskuterades är väsentligheten av att det borde finnas 
förebilder av båda könen, så att barn och ungdomar får en bild av du kan vara tränare oberoende om du 
är man eller kvinna. Det är något fler av fokusgrupperna diskuterar. En deltagare nämner bland annat: 

Jag tror att det är jätteviktigt att man som barn får se alla träna alla, alltså oavsett kön. Därför ser jag en 
fördel med att man är både män och kvinnor oavsett om det är pojk- eller flicklag, att man får en bild av 
att det spelar ingen roll och att jag kan träna vad jag vill, jag kan träna ett pojklag och ett flicklag. Jag tror 
att det är jätteviktigt signal att sända ut till barnen (Deltagare 8, kvinna).  

Det förekommer återkommande diskussioner i fokusgrupperna kring det faktum att barn generellt 
kopplar män (pappor) till idrott och ser därför också män som sina förebilder. Damidrott och att kvinnor 
inte lyfts på samma sätt som män borde förändras enligt deltagarna. En av deltagare berättar om hennes 
barn som endast ser män som förebilder, trots det faktum att hon själv spelat på hög nivå: 

Dom har ju som bara manliga förebilder. Jag har ju spelat i elitserien, jag var ingen landslagsspelare men 
jag har ändå spelat uppe i elitserien och när mina barn träffar någon som spelar i motsvarande herrlag så 
tänker dom ”wow, han spelar i elitserien”, så får jag försvara med att ”men, det har mamma också, varit i 
elitserien”. Det är som att dom tycker att min man också är mycket bättre än vad jag är, men det är ju 
egentligen inget att jämföra (Deltagare 4, kvinna).  
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En annan deltagare beskriver hur idrottsrörelsen skapar en bild för barn att idrotten domineras av män. 
Signalerna blir att damidrott inte anses lika viktig och till följd av det slutar många tjejer sin 
idrottssatsning. Det skapar i sin tur ett mindre urval av potentiella kvinnor som tränare.  

Man skulle behöva ändra bilden i sporten för barnen. Alltså om man kollar generellt, många sporter är 
det större jippo när det är herridrott, det är större publik, killar inom elitidrott tjänar betydligt mer än 
tjejer. Då tänker jag att då sänder vi också ut en signal att tjejidrott inte betyder lika mycket och inte är 
lika viktig. Då tappar vi många tjejer i ung ålder för dom kommer inte ens upp i tanken på att föra vidare 
tränarbiten. Jag tror att man skulle ha fler kvinnor som tränare om man lyfter idrotten likvärdigt med 
pojkidrott. Då kommer tjejerna känna att dom kan satsa för att det betyder någonting, då tänker jag 
också att mycket blir en naturlig del om jag själv hållit på så tycker jag kanske att det är viktigare att mina 
barn också håller på (Deltagare 8, kvinna). 

Behov av stöd 
De flesta deltagarna menar på att det behövs stöd i vardagen för att fler kvinnor ska känna att det finns 
möjlighet att bli och vara tränare. Stödet kan se olika ut och beskrivs på en rad olika plan, men att stöd 
behövs är en samstämmig syn. Exempelvis poängterar en deltagare att ett stöd från familjen är 
nödvändigt: 

Familjerna måste vara beredda på att mamma är borta. När det är träningar och cuper och matcher och 
all tid före och efter. Det är inte alla som är beredd på det ska jag säga. Vi har en manlig tränare vars 
sambo inte riktigt gillar att han är borta så mycket som han är, fast hon visste ju det redan från början 
(Deltagare 6, kvinna). 

Deltagare 7 (kvinna) beskriver ”alltså stödet i familjen måste ju finnas”. En annan deltagare är inne på 
att det behövs stöd och uppmuntran från föräldrar i lagen. Han menar att en uppmuntran till att 
personen skulle klara av rollen som tränare kan ha en positiv påverkan. ”Jag tror att de (kvinnor) behöver 
stöd av andra, runt barnen. Alltså andra föräldrar som säger ”jamen du kan ju ta det här”. Det är sällan 
andra föräldrar går till en kvinna och säger ”kan inte du ta det här?”” (Deltagare 2, man).  Några av 
deltagarna lyfter också vikten av att stödja de kvinnliga tränarna som redan finns inom innebandyn 
eftersom huvudtränaransvaret oftast måste jongleras med andra uppgifter. Detta beskrivs av en 
deltagarna: 

Sen så har vi mest bara pratat om att få kvinnor att vilja bli tränare, men sedan så har vi ju faktiskt många 
kvinnor som är tränare och att dom gör då alldeles för mycket. Är inte bara huvudtränare utan även 
lagledarroll, tränar andra lag och bränner ut sig genom att vara den som tar jättemycket ansvar. Att man 
behöver andra runt omkring sig då man också behövs på andra platser (Deltagare, 12, fokusgrupp 4). 

Enligt några av deltagarna vore ett konkret ramverk från förbundet en möjlig lösning. De menar på att 
om det fanns strukturer runt hur ett lag ska hanteras skulle det skapa mindre osäkerhet för nya tränare 
och fler skulle våga att ta på sig rollen. En deltagare beskriver: 

Ja, ett annat stöd eller åtgärd kan ju vara att definiera upp roller kring ett lag och beskriva de lite hur de 
kan se ut. Då blir det ju enklare att se vad man kan bidra med, det går ju att generalisera det och lyfta upp 
de på en högre nivå, högt upp i innebandy-Sverige, i organisationer som går ut med en mall eller material 
och promota det på ett tydligt sätt. Där känner jag att otydligheten i att hålla i ett lag, skapar osäkerhet 
och den gör att det skapas osäkra signaler som gör att det inte blir lika roligt att vara spelare eller ledare 
om man har den osäkerheten. Så, de tror jag kan vara en åtgärd (Deltagare 13, man).  

En av deltagarna lyfter att de manliga ledarna måste involvera föräldrar mer i lagen. Han menar att 
engagemanget måste börja någonstans och det är ett sätt att få fler kvinnor involverade. När man sedan 
är delaktig i laget blir steget att ta ett större ansvar inte lika stort som om man står helt utanför. Deltagare 
11 (man) förklarar: 
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Sen tror jag att vi kan bli bättre på, ja vi män alltså, att i samband med föräldramöten och så vidare, prata 
med laget och bjud in fler föräldrar, fler mammor att sova med laget om vi far på cuper och så vidare och 
på så sätt komma in i laget, lära känna spelarna och fler barn och på så sätt få mer anknytning till laget. 
Jag tror i det läget att fler väljer att stanna hemma och då blir steget ännu större att hoppa in senare. 

Deltagare 6 (kvinna) är inne på ett liknande spår, hon beskriver att fokus i barngrupper inte behöver 
vara på specifik tränarkompetens utan det behövs bara personer som är delaktiga och peppar barnen. 
Hon beskriver ”Fråga! Du behöver inte kunna det här egentligen, det vi skulle behöva, är en till person 
som peppar och stödjer killarna. Börja i den änden, då tror jag fler skulle våga”. Hon tillsammans med 
många andra av deltagarna är inne på att man måste hitta vägar så fler kvinnor vågar ta plats inom 
innebandyn och att en av dom vägarna skulle kunna vara att simplifiera rollen som tränare i ögonen på 
utomstående. 

Utbildning 
Majoriteten av deltagarna belyser utbildningens väsentlighet och beskriver utbildningens innehåll 
väldigt positivt. En av respondenterna beskriver exempelvis grundutbildningen som klockren:  

Grundutbildningen i innebandyn tycker jag är klockren. Alltså, det var inte många gånger de nämnde 
innebandy, för det handlar om barnen som ska ha roligt och rörelselek. Så jag tänker att när man ska 
bilda ett lag, skulle det vara bra om alla föräldrar, när man sitter där, att de kommer från förbundet och 
pratar om vad som förväntas av en och inser att det inte behöver vara svårt. För när jag gick därifrån så 
tänkte jag ”jag är inte innebandytränare, jag är en ledare för barn”. Det är så mycket att man ska se alla, 
man ska höra alla och alla ska känna sig delaktigt, att man syns och känner att man bidrar till något. Det 
var de, och nån enstaka att man ska ha en klubba och boll ibland (Deltagare 4, kvinna).   

Deltagarna diskuterar faktumet att det egentligen inte finns något uteslutande av kvinnor, utan att de 
är lika öppet och välkommande för alla oavsett vem du är. Det finns således inget underlag i den här 
studien för att utbildningarna exempelvis skulle vara ett hinder för kvinnor. Utbildningarna i sig belyses 
av flertalet deltagare som en god förutsättning för fler att våga. Deltagare 13 (man): 

Sen slår det mig att dom innebandyutbildningarna som förbundet har tillhandahållit på senare år, tror 
jag är väldigt inbjudande för vem som helst att våga kliva in för det har förenklats så mycket. Du sa det 
här med spelsystem och så vidare, jag menar vi är inte på den nivån. Förut tänkte jag mycket på 
spelsystem och springvägar för småpojkarna, men nu när vi går in på utbildningarna är det ju en helt 
annan karaktär och helt andra saker som man fokuserar på, vilket jag tror skapar förutsättningar för att 
fler vågar vara tränare (Deltagare 13, man).  

Det diskuteras däremot inom en av fokusgrupperna att det kan finnas en bakomliggande orsak till varför 
fler kvinnor än män väljer att gå på utbildningar. Deltagarna är inne på ett spår som tidigare tagits upp 
angående kvinnors strävan efter kunskap. En deltagare nämner ”Där tror jag också att det beror på 
samma sak, som vi pratade om, att man känner sig osäker och behöver gå utbildningen annars tror inte 
jag att jag är tillräckligt kompetent för det här och kan inte vara ledare” (Deltagare 3, kvinna). Flera av 
deltagarna överensstämmer i att klubbar som erbjuder gratis utbildningar samt peppar föräldrar att 
delta på utbildningar ger ett väldigt bra stöd. Deltagare 9 (kvinna) ”Jag tänker att många klubbar ger 
gratis utbildningar, det är inget man behöver stå för själv utan mer att man blir sporrad att gå fler när 
man väl börjat. De är ganska drivna till att de vill att man ska gå utbildningar”. Ett annat område som 
diskuteras kring utbildningarna är att fler skulle nog välja att gå om den låg bättre till i tiden och var 
mer åtkomlig. Även fast utbildningarna kontinuerligt benämns som något positivt för tränarna beskriver 
en av deltagarna en känsla av att vara ensam kvinna bland enbart män ”jag tror jag var ensam tjej när 
jag gick. De två gånger jag varit på utbildning har jag varit själv och resten varit män” (Deltagare 6, 
kvinna). Samma deltagare reflekterar över hur antalet kvinnor på utbildningarna ska öka:  

Jag tänker också att föreningarna måste vara tydligare med att det finns utbildningar, att dom faktiskt 
kan hjälpa till med grundutbud. För jag upplever att, jamen nu vet ju jag att det finns utbildningar att gå 
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för att jag aktivt har kollat, men att från föreningen säga ”är du ny tränare, är du sugen på att träna? Vi 
kan erbjuda det här stödet”.  

Det finns dock enstaka röster som har en annan uppfattning om tränarutbildningar eftersom det inte 
finns tid till att delta på dessa. Tiden räcker inte till och då prioriterar man laget istället. En av deltagarna 
beskriver: 

Min erfarenhet är att tränarutbildningen har väldigt liten betydelse. Man lägger 8–10 timmar i veckan 
sedan kommer det utbildningar på det, som krockar med träningen också prioriterar vi att vara med 
grabbarna. Det är väldigt få, i vårat lag är det ingen som gått tränarutbildning på jättelänge för det finns 
inte tid. Varken av min tid eller för lagets del. Då prioriterar man laget. Jag tror det är viktigare att 
komma in och känna att man har en plats att fylla (Deltagare 5, man).  

Avslutningsvis så finns det en gemensam syn hos deltagarna kopplat till utbildning. Den handlar om att 
skapa förutsättningar för kvinnor att ta plats samt att fokusera på att utbildningarna ger en bredare 
kunskap om att vara ledare för barn och ungdomar, och handlar inte specifikt om innebandy som idrott. 

Resultatanalys 

I det här avsnittet kommer resultatet analyseras i förhållande till tidigare forskning och de teoretiska 
ramverk som studien utgår ifrån. Dessa är som tidigare beskrivits under rapportens inledande delar en 
sociokulturell teori tillsammans med ett genusperspektiv och även utifrån en organisatorisk synvinkel. 
Resultatanalysen kommer byggas upp utifrån samma centrala rubriker som framgick under resultatet.  

Upplevelser av utmaningar och motstånd 
I tidigare forskning (Norman, 2008; Norman, 2014; Kamphoff, et al., 2010) beskrivs en 
underrepresentation av kvinnor i tränarroller. Detta går även att uppfatta inom svensk innebandy. Både 
män och kvinnor i studien beskriver att man sällan ser kvinnor som tränare i motståndarlaget. Det 
beskrivs att kvinnor känner ett visst utanförskap som skapats av den manliga kulturen och bygger på att 
män ofta har de ledande rollerna. På så sätt anpassar sig kvinnorna efter det rådande genusmönster som 
går att se inom idrotten. De genusmönster som finns har precis som Connell och Pearse (2015) beskriver 
det överförts via sociala relationer inom kulturen. Globalt finns en minoritet av kvinnor i ledande 
positioner inom idrotten som bygger på att ledarskap är ett område som domineras av män (Hovden & 
Tjønndal, 2019). Inom det organisatoriska perspektivet talas det om frekvensstuktur vilket går att likna 
med att det skapas ett visst utanförskap för kvinnor inom innebandyn. Det medför att den dominanta 
gruppen (män) inte inkluderar kvinnor. I studien nämns det att kvinnor inte vågar ta plats i en grupp 
tillsammans med män eftersom vissa mönster skapat en norm att män är mer lämpade för 
tränarpositioner. Kopplingen går att göra till Norman (2008; 2014) som belyser att kvinnor tilldelas en 
sekundär status inom idrotten. Studiens deltagare diskuterar även att det finns bättre möjligheter för 
männen och att det är enklare för en man att vara tränare i en redan mansdominerad kultur. Att kulturen 
är mansdominerad skapar svårigheter för kvinnor att bli tränare och beror på sociokulturella orsaker. 
Precis som Säljö (2000) beskriver agerar människan utefter vad samhället format och detta skapar 
traditioner som vi människor förhåller oss till. Deltagarna i studien beskriver fortsättningsvis hur de 
påverkas av den manliga jargongen i en grupp och att när en kvinna ansluter till en sådan grupp, 
förändras gruppdynamiken abrupt. Att detta är något som skapar motstånd för kvinnors möjligheter att 
vara tränare belyses i LaVoi och Dutove (2012) som beskriver att dessa sociokulturella utmaningar 
kvinnor ställs inför beror till största del på just det dominerande synsätt som finns kring kön. Detta är 
även något som stärks av Walker och Sartore-Baldwin (2013) som beskriver att idrottskulturen inte är 
välkomnande för kvinnor, men att den kan förändras när kvinnor blir involverade. De tar exempelvis 
upp hur språket blir annorlunda eftersom de språk som oftast förekommer i en grupp med enbart män, 
skulle anses förolämpande mot kvinnor. Sett till ett sociokulturellt perspektiv har språket stor betydelse 
för skapandet av kunskap och hur vi människor kommunicerar med varandra eftersom det är genom 
språket vi lär oss vad som är accepterat (Säljö, 2000).  
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I forskning talas det om kvinnors brist på självförtroende när det kommer till att vara tränare och det 
beskrivs att detta är något som skapats av social konstruktion (Norman, 2014). Avsaknaden av 
självförtroende är något som i princip samtliga deltagare i studien nämner som en utmaning kvinnor 
som innebandytränare står inför. Kvinnor beskrivs tendera att förminska sin egen kompetens och 
känner ett behov att besitta all kunskap för att våga. Norman (2014) menar att kvinnans brist på 
självförtroende gör att de inte kan utmana männens kontroll över ledarroller. Detta sätt att se på det, 
lägger skuld på individen och tar inte hänsyn till det sociokulturella orsakerna där det framhävs att 
människan lär sig handla utifrån socialt uppbyggda mönster och kommunikation mellan varandra. Det 
gör att all tyngd inte kan läggas på kvinnans handlingar, utan bör istället ses som något som individer 
skapat genom interaktion med varandra och genom att anpassa sig efter omgivningen. Att 
genusordningen skulle handla om socialt uppbyggda mönster, är något Connell och Pearse (2015) 
betonar. De menar att när man ser på relationen mellan man och kvinna och dess fallenheter så ser man 
inte det som något biologiskt givet, utan istället uppbyggt av de sociala strukturer samhället format. Det 
stärker relevansen av att se människans förmågor bortom ett individperspektiv. Studiens deltagare 
beskriver svårigheter för kvinnor att vara tränare då det finns en förutfattad mening om och 
förväntningar på kvinnors förmågor, specifikt när det handlar om att träna det motsatta könet. 
Förutfattade meningar om kvinnors kompetens och förmågor är något som blivit socialt uppbyggt vilket 
både går att koppla till Säljö (2000) beskrivning av reproducerade förväntningar på människan och 
Connell och Pearse (2015) sätt att förklara genusordningen. Det stämmer avslutningsvis också överens 
med Kamphoff et al. (2010) beskrivningar om kvinnors svårigheter att bli accepterade som tränare.  

Deltagarna i studien beskriver att kvinnor ständigt ifrågasätts från olika håll och att det leder till att 
kvinnor självmant tar ett steg tillbaka, även fast män i vissa fall uppmuntrar kvinnorna till att ta mer 
ansvar. En anledning till att detta inträffar kan bero på att kvinnor inom idrotten befinner sig i en 
minoritet och upplever en så kallad ”token-status” som beskrivs av Kanter (1977). Att sådant är fallet, är 
något de kvinnliga deltagarna i studien indikerar på. De nämner som tidigare en avskildhet från specifikt 
männen där de inte får samma bemötande som sina manliga kollegor. Ett exempel som påvisar detta i 
studien är att flertalet kvinnor beskrivit hur de i exempelvis matchsituationer inte betraktas som en 
person med stort ansvar, utan hamnar istället i bakgrunden. Något som är intressant i studien är att 
samtliga deltagare betonar att kvinnors underrepresentation som tränare inte beror på en 
kompetensbrist. En möjlig förklaring är att det upprätthålls en frekvensstruktur, som Kanter (1977) 
menar att samhället bildat genom en manlig och kvinnlig stereotyp där den generella uppfattningen blir 
att det kvinnliga könet inte ses som lika kompetent. Om inte denna stereotyp förändras utan 
upprätthålls, kommer grupper i minoritet ständigt befinna sig i underläge (Eriksson- Zetterquist, 
Kalling & Styre, 2015) något som deltagarna i studien påvisar när de beskriver att kön går före 
kompetens. Det blir dock i analysen intressant att undersöka varför kvinnor inom innebandyn är 
underrepresenterade även fast de har samma kompetens som männen. Det går emot det Kane (2016) 
beskriver om bristfälliga uppfattningar när det kommer till kvinnors kompetens och att detta är en 
anledning till kvinnors underrepresentation. Istället görs det synligt hur genusstrukturer byggt upp en 
bedömningsbas som gynnar manliga sökanden som enligt Connell och Pearse (2015) beror på att 
organisationer i det flesta fall styrs av män.    

Förutom att det finns en stereotyp som försummar kvinnors kompetens, finns också problematiken med 
att ledarskap ska kombineras med ett stort ansvar för hemmet och familjen. Deltagare i studien 
diskuterade upprepade gånger att kvinnor måste ta mer ansvar för hemmet vilket resulterar i mindre 
tid för tränaruppdrag. Detta stöds också av Kamphoff et al. (2010) som menar att det finns svårigheter 
för kvinnor att balansera tränaruppdrag med familjesituationer. Det diskuteras vidare av studiens 
deltagare att det skapar förutsättningar som gör att mannen i familjen tar mer ansvar över barnens 
idrottande och kvinnan väljer bort det på grund av brist på tid. Det medför en kulturell betydelse av att 
män ses som dominerande majoritet och mer lämpad som tränare. Genom kommunikativa processer 
har det reproducerats en idrottskultur som gör att kvinnor anpassar sig och låter männen ta mer ansvar 
för barnens idrottande. Reade et al. (2009) beskriver att man i vissa fall förbiser att kvinnor kan ha 
högre utbildning och mer tränarerfarenhet än män och istället fokuserar på att kvinnor avstår 
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tränaruppdrag på grund av tidsbrist. Det går att koppla till studien där deltagarna beskriver den sociala 
konstruktionen där kvinnor tar mer ansvar för hemmet och männen tar roller utanför familjekontexten. 
Deltagarna beskriver det som något traditionsbundet och en struktur samhället byggt upp som gör att 
individen omedvetet eller medvetet anpassar sig efter de sociala mönster som finns. Det går att koppla 
till det sociokulturella perspektivet där Säljö (2000) beskriver människans sätt att uppfatta 
omgivningen har en stark anknytning till sociala och kulturella samband som leder till att man agerar 
utefter dessa strukturer. Avslutningsvis skapar genusstrukturen och stereotyper sämre möjligheter för 
kvinnan, något som också går att förbinda med möjlighetsstrukturen (Eriksson-Zetterquist, Kalling & 
Styre, 2015) och som i detta fall innebär att en kvinna i minoritetsposition känner sig mindre engagerad 
och tappar motivation.  

Genusstruktur och maktrelationer 
Det framkommer i studien att det finns en brist på respekt för kvinnor som tränare, specifikt nämns 
svårigheter när kvinnor tränar pojkar/män vilket leder till att det endast är få kvinnor som gör det. Det 
går i linje med Kamphoff et al. (2010) som beskriver att få kvinnor leder män på grund av diskriminering 
och problem att erhålla respekt från manliga tränare. Deltagarna beskriver också hur det uppfattas 
svårare för kvinnor att träna ungdomar (pojkar) eftersom deras kunskap kan utsättas för granskning. 
Det är ett fenomen som Hovden och Tjønndal (2019) belyser genom att beskriva hur kvinnor behöver 
högre utbildning och bättre atletisk förmåga än män för att bli accepterade. Utifrån deltagarnas 
synvinkel beskrivs det att de högre kraven kan skapa svårigheter för kvinnor att motiveras då 
tränarrollen enligt sociokulturellt skapade mönster är mer lämpade för män. Leberman och LaVoi 
(2011) beskriver att kvinnors auktoritet betvivlas av män, men även av organisationer som bedömer 
kvinnors förmågor som mindre värdefulla. Kanters (1977) beskrivning av möjlighetsstrukturer går 
tydligt att koppla till detta fenomen där individens möjligheter inte beror på kompetens eller 
personlighet, utan istället så avgör ditt kön din möjlighet att lyckas. Deltagare från studien beskriver hur 
det som kvinna krävs extra mycket styrka att ta på sig uppdraget att träna män eftersom kvinnor blir 
ifrågasatt på grund av sitt kön. Omgivningens påtryckningar gör att det blir svårare för en kvinna än en 
man att träna det motsatta könet. Det går att förstå genom Connell och Pearse (2015) beskrivning av 
genus. De definierar att genus är de relationer som människan och grupper befinner sig inom och inte 
kommer ifrån biologiska skillnader, utan den föreställning som vi genom sociala konstruktioner bygger 
upp om en man och kvinna. Genusstrukturen formar en idrottskultur där kvinnan inte är lika efterfrågad 
som mannen. Det skapas därigenom också en maktstruktur som ytterligare minskar kvinnans möjlighet 
att vara tränare. Ditt kön får en avgörande roll i hur pass mycket makt du innehar i en viss situation och 
det stämmer överens med de Kanter (1977) beskriver om kvinnors få möjligheter att besitta makt på 
grund av maktstrukturen som formats. Deltagarna i studien uppfattade inte könet som huvudsaklig 
anledning till att utöva makt. De belyste istället erfarenhet, kompetens och mod att våga ta för sig som 
de centrala. Dock beskriver en av de medverkande i studien att hon klivit undan ansvarstagande 
uppgifter även fast hon anser sig ha likvärdig kunskap som männen. Från hennes sida ansåg hon inte 
det vara ett problem, utan något hon själv valt utan påtryckning från andra tränare eller föräldrar. 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv blir analysen annorlunda och man väljer istället att se 
underliggande orsaker till varför hon väljer att agera som hon gör. Precis som tidigare nämnts och som 
bekräftas av Säljö (2000) så handlar människor ibland ovetande av vad sociala konstruktioner byggt 
upp och man anpassar sig efter vad som i situationen anses mest lämpligt för att exempelvis inte skapa 
konflikter.  

När idrottskulturen tar efter det socialt konstruerade mönstret som finns i samhället, att män besitter 
mer makt än kvinnor, skapar det svårigheter för kvinnor att ta plats och utvecklas inom idrottens 
kontexter. Att problemet kommer från genusstrukturen är en förklarningar till varför kvinnor och män 
har olika möjligheter inom idrotten, där möjlighetsstrukturen och maktstrukturen (Kanter, 1977) är två 
sätt att analysera det. Deltagare från studien beskriver väsentligheten av att våga ta plats, känna sig 
bekväm och visa vem som bestämmer och att maktrelationen snarare handlar om personens egenskaper 
än om du är man eller kvinna. Att deltagarna påstår att individens egenskaper styr maktrelationen går 
indirekt att koppla till vår förväntning av vad kvinnan och mannen ska kunna utföra. Det går att knyta 



 

 33 

ihop med Hovden och Tjønndal’s (2019) beskrivning om vad samhället anser vara manligt och kvinnligt. 
De beskriver att kvinnor anses leda mjukt, vara snälla och tillgängliga medan männen anses mer strikta 
och auktoritära, vilket är egenskaper som föredras hos en tränare. Därigenom blir personens egenskaper 
kopplat till kön och de förväntningar som finns på hur en man och en kvinna agerar som tränare. Detta 
blir en konsekvens av hur samhället förhåller sig till människan, som beskrivs av Connell och Pearse 
(2015). Det finns följaktligen en tydlig brist på respekt mot kvinnor och deras kompetens som tränare 
som skapar svårigheter för kvinnor att ta plats. Det blir därmed en fråga om kön och hur det styr över 
dina möjligheter att skapa framgång. Genusstrukturen bildar därigenom en idrottskultur som innefattar 
maktrelationer mellan män och kvinnor. Det är en linje som Walker och Sartore-Baldwin (2013) också 
är inne på. De menar att de upplevda skillnaderna mellan könen kopplat till individens förmågan att 
leda, bygger på den maskulina kulturen som finns inom idrotten och bidrar till att det finns ett mindre 
antal kvinnliga tränare. Avslutningsvis anser vi med grund i det teoretiska ramverket att problemen inte 
orsakas av mannen som individ, utan att människan förhåller sig till de relationer som skapats i 
samhället, något som ligger i samma riktning med det Connell och Pearse (2015) beskriver om 
genusordningen och Säljö (2000) beskriver om lärande som skapats genom kommunikativa processer.  

Vad behöver förändras?  
Samtliga deltagare understryker relevansen av att ha förebilder att se upp till. De menar att när det inte 
finns kvinnliga förebilder för barn och ungdomar, så skapas heller ingen tro på att det är möjligt att som 
kvinna bli tränare. Synen på förebilder är förenlig med Leberman och LaVoi (2011) som poängterar 
vikten av att kvinnor syns till som tränare inom barn- och ungdomsidrott, eftersom de då uppvisar att 
det finns möjligheter. Det överensstämmer med hur barn tar till sig kunskaper genom att lyssna och 
uppfatta hur andra talar och därigenom lär sig barnen vad som är rätt och fel inom kulturen, precis som 
Säljö (2000) beskriver det inom de sociokulturella perspektivet. Språket blir väsentligt för barnet 
eftersom det är genom språket barnet förstår sin omvärld och lär sig vad som är accepterat inom 
kulturen. Deltagarna i studien beskriver ett sätt att skapa fler förbilder genom att fånga upp ungdomar 
(tjejer) som antingen trappat ned eller slutat med innebandy. På så sätt skulle barn- och ungdomslag få 
erfarenhet av att ha både kvinnor och män som tränare och genom detta skulle normen att det enbart 
är män som är lämpade för tränarroller kunna förändras. Det är något deltagarna även indikerar på och 
nämner exempelvis att fler kvinnor då skulle våga kliva in och tro mer på sig själva. De diskuterar hur 
enkelt det är att reproducera normer till barnen och hur pass viktigt det är med förebilder av båda könen 
så barn får se att kön inte har någon betydelse för vad du kan, något som också stärks av Eliasson (2011). 
Det skulle minska de könsskillnader som finns och fördomen om att kvinnors arbete är mindre värt, 
något som Kamphoff (2010) även tydliggör. 

För att öka antalet kvinnor som innebandytränare menar flertalet deltagare på att det även krävs stöd 
utifrån. Stödet kan komma från olika håll men samtliga belyser dess väsentlighet. Deltagarna beskriver 
att familjen måste stötta kvinnans satsning, för att satsningen ens ska kunna vara möjlig. En teori som 
stöds av Kamphoff et al. (2010). Det stärker också antagandet, som deltagarna beskriver, att kvinnor 
inte blir bortvalda på grund av kompetensskillnad mellan könen utan handlar om en 
samhällskonstruktion där kvinnan ofta lägger tid på familjen och hemmet. Dessa hinder för kvinnan är 
skapade av sociokulturella orsaker och inte av individen själv. Självklart är detta en väldigt generaliserad 
bild och det finns redan en stor mängd kvinnor inom tränaryrket. Deltagarna menar att kvinnor som 
redan är tränare också behöver stöd eftersom de förutom rollen som tränare har ett fortsatt 
övergripande ansvar för familjen. Pfister och Radtke (2009) studie påvisade ett liknande resultat där 
kvinnors stora ansvar över familjen skapade utmaningar som stoppar många kvinnor från att ta på sig 
ett tränaransvar. Utifrån en organisatorisk synvinkel och när vi talar om möjlighetstrukturer, kan de 
individer som anser att de har mindre möjlighet att utföra en uppgift påverkas på så sätt att de istället 
känner sig omotiverade (Kanter, 1977) och därmed också sluta engagera sig inom idrotten.  

Utbildning benämns av deltagarna som något positivt och som ett redskap för utveckling. De beskriver 
att tränarutbildningen är öppen och välkomnande för alla oavsett kön och det finns således ingen 
indikation på att utbildningen skulle vara en utmaning eller ett motstånd för kvinnor. Trots detta finns 
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inga återkommande bevis på hur det faktiskt ser ut under utbildningstillfällena. En deltagare beskriver 
dock att hon under två tillfällen varit ensam kvinna på de utbildningar hon tagit del av och en annan 
deltagare beskriver osäkerheten hos kvinnor som en orsak till att de deltar. Då det i studien inte påvisats 
några återkommande mönster eller antydningar om att det är få kvinnor under utbildningstillfällen 
motsäger det den forskning som Welford (2011) belyser. Där beskrivs det att kvinnor upplever hinder 
mot deras närvaro till största del utanför föreningssammanhang, som exempelvis under utbildningar. 
Deltagarna framställer hur viktigt det är att uppmärksamma utbildningarna och vad det faktiskt kan 
bidra med. De upplever att det erbjuds likvärdiga möjligheter oavsett kön, som bidrar till ett mer 
välkomnade klimat inom idrottskulturen. Bevisligen behövs det dock mer information och 
uppmärksamhet av förening och förbund kring utbildningarna och dess existens. Det beskrivs av 
studiens deltagare att utbildningarna ofta ligger fel i tiden och att det är svårt att hitta tid till att faktiskt 
delta. Förslagsvis bör man från föreningars och förbundets sida informera om och tillgängliggöra 
utbildningarna på ett tydligare och mer stödjande sätt eftersom kvalitén på utbildningarna anses bra. 
Precis som deltagarna beskriver måste man ta vara på utbildningarna eftersom det är en möjlighet för 
män och kvinnor att få en känsla av likvärdighet. När kvinnor och män har möjlighet att eftersträva 
likvärdig kunskap om ledarskap bör utbildningens väsentlighet uppmärksammas mer. Det eftersom 
likvärdig kunskap är ett steg i rätt riktning mot likvärdig respekt. Det har framkommit från resultatet 
att deltagarna anser att kompetens är det som styr maktrelationer. Om sådant är fallet skulle en likvärdig 
utbildning innebära likvärdig makt. Sett till ett sociokulturellt perspektiv kan man se på utbildningar 
som en möjlighet att skapa ett klimat där män och kvinnor kommunicerar med varandra utefter 
likvärdiga förutsättningar som därigenom kan leda till en mer inkluderande idrottskultur. Det skulle i 
slutändan kunna leda till att möjligheter och makt har samma definition oavsett kön och därigenom 
skulle möjlighets- och maktstrukturer inte längre behöva användas som förklarningar på kvinnors 
minoritetsstatus inom innebandy, då kvinnor skulle inneha likvärdiga möjligheter som skapar högre 
engagemang hos både kvinnor och män.  

Diskussion 

Avsnittet kommer behandla och diskutera de mest väsentliga resultaten utifrån studies syfte. 
Efterföljande kommer studiens metod att diskuteras med fokus på positiva och negativa effekter av 
implementationen. Avslutningsvis presenteras ett tydliggörande av studiens bidrag till forskningsfältet 
samt förslag till framtida forskning inom området.  

Resultatdiskussion 
Studiens mål var att skapa en djupare förståelse om vad i idrottskulturen och genusstrukturen som har 
betydelse för kvinnors underrepresentationen i tränarroller. Efter en genomgång av tidigare forskning 
blev det tydligt att det fanns en lucka i inkluderandet av både kvinnor och mäns perspektiv då forskning 
tidigare till stor del enbart uppmärksammat kvinnans synvinkel.  

I studien framkommer det huvudsakligen hur stark anslutning genusstrukturen inom innebandyn har 
till maktförhållanden och kvinnors möjligheter att vara innebandytränare. Det syns också tydligt hur 
människors handlingar påverkas av de strukturer som socialt blivit uppbyggda och att vi människor 
genom kommunikativa processer har ett starkt inflytande på varandra. Resultat från studien visar att 
det finns en stor medvetenhet kring det låga antal kvinnliga innebandytränare. Det bekräftar det faktum 
att det fanns ett fåtal kvinnliga tränare att kontakta för medverkande i studien. Deltagare i studien 
diskuterar att kvinnors underrepresentation blir som tydligast i samband med matchsituationer, då det 
vid sådana tillfällen påträffas fler män. Diskussionerna utgör bevis på att innebandyn präglas av en 
manlig dominans och således en manlig innebandykultur. Det handlar exempelvis om att, förutom det 
faktum att få kvinnor syns till som tränare, det inte anses lika självklart för en kvinna att kliva fram. Det 
handlar även om förutfattade meningar som finns kring kvinnor och deras kompetens och att en kvinna 
inte anses lika lämpad för en mer ansvarstagande roll. Deltagare i studien vittnar om en realitet där det 
finns en tydlig manlig jargong och att män exempelvis hälsar på män först i kontexter som rör 
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innebandyn. Kvinnor belyser följaktligen känslan att de inte känner sig bra nog och det sänker därmed 
deras självförtroende. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är det beteenden som vi människor socialt 
skapat genom handling och kommunikation mellan varandra och utefter en tro att det i vissa sociala 
situationer finns ett mer passande sätt att agera. Kulturella uppfattningar förs vidare genom 
kommunikation, som Säljö (2000) beskriver som länken mellan kulturen och människans agerande. 
Det har gått att tolka utfall från studien hur enkelt signaler, från hur speciellt vuxna människor 
kommunicerar och interagerar mellan varandra, sänds nedåt och får en direkt inverkan på barns 
handlande. Det blir det centrala utifrån ett sociokulturellt perspektiv i den här studien, att de redskap vi 
använder oss av för att tolka omvärlden kommer från interaktion mellan varandra och det är dessa 
tolkningar vi senare använder som verktyg för att förstå och kommunicera i framtida situationer. Det 
stärker kommunikationen och språkets betydelse för skapandet av den idrottskultur som finns idag och 
reproduceras inom svensk innebandy. Det stödjer även ett pedagogiskt tankesätt där vi skapar 
värderingar genom det kulturella och sociala kontexter vi formas inom och att vi lever som vi lär.  

Kraven och det på förhand utformade stereotyperna på kvinnligt och manligt agerande kan ses som 
tydliga mönster på den genusstruktur som finns. Samtidigt belyser deltagarna i studien att 
maktrelationer snarare har med individens kompetens att göra än om du är man eller kvinna och menar 
således att en maktrelation inte skapas utefter skillnader i könet. Under samma diskussioner lyfter 
deltagarna fram den förmåga kvinnor har att förminska deras egen kompetens och hur kvinnor känner 
ett behov av att inneha all nödvändig kunskap. Utifrån studiens resultat går det att uppfatta att de 
förväntningar individerna har på varandra skapar de olikheter som finns mellan män och kvinnor. När 
deltagarna slutligen fick framställa tankar och idéer i diskussion med varandra om potentiella 
förändringar så ansåg många att förebilder för barn och ungdomar är något man behöver ta på större 
allvar. Att konkret faktiskt bjuda in ungdomar som har ett intresse för idrotten till att leda barn och 
andra ungdomar beskrivs som väsentligt och är något som en av deltagarna i studien lyfter som ett 
pågående projekt inom sin förening. Det skulle då inte bara skapa ett större intresse för ledar- och 
tränarskap utan även generera i fler förebilder inom innebandy. Flertalet deltagare lyfte att om du under 
din uppväxt endast ser och till och med endast blir tränad av enbart män eller kvinnor, kommer det vara 
den enda verkligheten och vi kommer agera därefter. Om då barn och ungdomar i tidigare skede får 
erfara ett mer jämställt klimat, med både kvinnliga och manliga förebilder, skulle det vara den verklighet 
de handlar efter och därmed skapa bättre förutsättningar för upprätthållande av en jämlik innebandy.  

I inläsning av tidigare forskning fann vi det ovanligt att kombinera män och kvinnors erfarenheter och 
perspektiv på kvinnors underrepresentation inom idrott. Det blev därför som tidigare nämnt intressant 
för oss att inkludera synvinklar från både män och kvinnor i våran studie. I majoriteten av studiens 
frågor fanns det inte någon tydlig differens mellan män och kvinnors åsikter och erfarenheter om 
problemet. Både män och kvinnor beskrev exempelvis inte maktrelationer som något könsbundet, utan 
diskuterade istället erfarenheter och kompetens som viktiga element och hur det utgjorde maktinnehav. 
De flesta deltagarna var således överens gällande frågeställningen om maktrelationer mellan män och 
kvinnor. Något som dock skiljde sig åt mellan män och kvinnors svar, gällande kompetens, var att 
flertalet kvinnor beskrev hur de känner ett behov av att inneha mer kompetens än sin manliga motpart 
för att våga ta plats. Männen i studien diskuterade faktumet att kvinnor behöver mer självförtroende att 
våga kliva in och våga stå på sig. Skillnaderna var att männen inte kunde förklara den bakomliggande 
anledningen till varför kvinnor inte vågar ta plats, medan kvinnorna lyfte att de vill besitta mer kunskap 
än sina manliga kollegor som den huvudsakliga orsaken. Något som ytterligare skiljde sig mellan män 
och kvinnors beskrivning var att kvinnor upplevde ett annorlunda bemötande av manliga tränare. Det 
var inget männen i studien belyste då de inte uppfattade att kvinnor blev bemötta olikt jämfört med 
män. Eftersom det fanns få skillnader på hur män och kvinnor i studien diskuterad problemen, anser vi 
oss inte kunna yttra oss om olikheter i talet som rör kvinnors underrepresentation som 
innebandytränare beroende på deltagarens kön. Anledningarna till det få skillnaderna kan vara många 
och vi väljer här att diskutera en metodologisk och en teoretisk möjlig anledning. Den metodologiska 
vinkeln handlar om konstruerandet av fokusgrupperna där både män och kvinnor deltog i samma grupp. 
Där kan ett möjligt problem uppstått med att deltagarna försökt få en acceptans av gruppen genom att 
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yttra sig på ett sätt som anses acceptabelt av gruppen. Denna problematik runt social önskvärdhet, som 
det kallas, följs senare upp i studiens metoddiskussion. När vi tittar utifrån en teoretisk synvinkel är en 
möjlig orsak att genusstrukturen och maktrelationer är så djupt inbäddat att både män och kvinnor har 
skapat samma uppfattning om problemet och talar därför om det på ett liknande sätt.  

Avslutningsvis går det att, med stöd av studiens resultat, säga att diskussionerna illustrerar en 
idrottskultur inom svensk innebandy som idag består av en traditionell genusstruktur som fortsätter 
reproduceras via kommunikation och språk. Detta trots att det finns kvinnor och män som motsätter de 
konstruerade idéerna om vad kvinnor och män anses mer eller mindre lämpade för. Deltagarna belyser 
det faktum att ditt kön inte styr dina kunskaper men trots detta finns starka bevis på att kvinnor saknar 
självförtroende på grund av en uppbyggd genusstruktur inom idrotten och innebandyn. Det finns 
förutfattade meningar om kvinnors kompetens som tränare och att likvärdiga kvalifikationer hos män 
och kvinnor inte har likvärdig tillit på grund av relationer som skapats mellan män och kvinnor. Det 
skapar svårigheter att lägga fram konkreta åtgärder för att problemet ska förändras, då problemen 
utspelar sig i sociala sammanhang som kulturellt och socialt utformats. Därför måste man se 
förändringarna som en process som succesivt kan motverka den manliga dominansen och på sikt skapa 
en mer jämlik idrott. Deltagarna återkommer, under diskussion om förändringsförslag, till att den 
existerande idrottskulturen och genusstrukturen måste förändras. Att skapa fler förebilder, ge bättre 
stöd för kvinnor och förtydliga tränarutbildningen är förändringar som positivt skulle påverka 
idrottskulturen men är även processer som kommer ta tid att förändra. 

Metoddiskussion 
Att valet föll på en fokusgruppstudie istället för en traditionell intervjustudie motiveras framförallt 
genom att fokusgrupper åstadkommer ett djup och sammanhang som är svårt att frambringa genom 
andra metoder. Fokusgrupper ger också deltagarna möjligheten att framföra nya idéer och tankar 
genom diskussion med andra deltagare, något som stödjs av Wibeck (2010). När metod valdes i studiens 
initiala fas var det viktigt att metoden återspeglade och fångade det djup i materialet som vi var ute efter. 
Vi blev utifrån den tidigare forskningen intresserade av fokusgrupper eftersom det var en metod som 
inte implementerats lika frekvent jämfört med andra metoder. Tidigare hade forskningen i flera fall 
använts sig av enskilda djupintervjuer. Att använda sig av vanliga traditionella intervjuer hade dock 
troligtvis positivt kunnat påverka antalet medverkande tränare i studien eftersom problem i vissa fall 
uppstod runt sammansättningen av fokusgrupper, något som förklaras närmare under kommande 
stycke. Risken hade däremot varit att man tappat den bakomliggande anledningen, diskussionen, till att 
fokusgrupper tillämpades i studien. En viktig aspekt som också bör lyftas fram är att resultatet i studien 
skapats och utvecklats genom innebandytränares uppfattningar. Därför hade bilden kanske sett 
annorlunda ut om till exempel ett annat segment av föreningsidrotten hade medverkat i studien. Att 
tränare stod för urvalet motiveras dock av att det är de som står närmast den verklighet som problemet 
uppstått inom och bör därför naturligt vara med i arbete till förändring. Vi försökte också skapa en 
nyanserad bild av problemet genom att både inkludera kvinnor och män i urvalet för studien. En stor 
del av den tidigare forskningen har enbart valt att fokusera på kvinnors medverkan. Vi ansåg det därför 
intressant att också få männens bild rörande problematiken runt kvinnors underrepresentation inom 
innebandy. Ytterligare en aspekt som lyfts tidigare när det kommer till fokusgrupper är att deltagare 
aktivt kan välja att ge svar som är socialt önskvärda för att bli accepterade av gruppen. Ett konkret sätt 
som vi arbetade med för att minska den risken under datainsamlingsprocessen var att inte visa någon 
form av bedömning när deltagarna besvarade frågor, en metod som stärks av Bryman (2018). Trots det 
är det svårt att vara helt övertygad om att samtliga deltagare svarat sanningsenligt, men en medvetenhet 
begränsar risken för felaktig information. 

Att urvalet för studien består av 13 deltagare gör att resultatet bör ses som indikation och inte en absolut 
sanning. Ett större urval som också sträcker sig utanför ramen runt en specifik kommun hade med stor 
fördel kunnat tillgodose starkare slutsatser. Både antalet deltagare och det geografiska urvalet grundar 
sig framförallt i tidsramen för studien. I urvalsprocessen var det problematiskt att få kontakt med 
potentiella deltagare. Trots att förfrågan gick ut till ett stort antal tänkbara deltagare var inte 
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återkopplingen frekvent. Det fanns ett initialt kriterium att samtliga huvudtränare skulle ha minst två 
säsongers erfarenhet men det fick senare strykas eftersom det var märkbart svårt att hitta deltagare. I 
slutändan var det dock bara en av huvudtränarna som hade mindre än två säsongers erfarenhet. 
Ytterligare en aspekt som upplevdes svår var processen att hitta tid och datum som var lämpliga för 
deltagarna som skulle medverka. Problemet innebar att ett antal deltagare som först tackat ja att delta i 
studien i slutskedet drog sig ur och vi var tvungna att hitta nya deltagare under kort tidsram. Att det 
finns en problematik runt att deltagare inte dyker upp under fokusgrupptillfällena stärks av Bryman 
(2018). Han beskriver att man i många fall behöver överrekrytera deltagare eftersom man får förvänta 
sig ett bortfall på en till två personer per grupp. Eftersom fokusgrupper är en metod där en diskussion 
är eftersträvad och att det enbart kan skapas genom interaktioner mellan flera individer kunde 
fokusgrupperna inte utföras med enstaka deltagare. Det behövdes således vara minst två medverkande 
för att en diskussion ens skulle anses vara genomförbar. Två deltagare anses heller inte av oss som något 
optimalt men eftersom tränare som skulle delta icke infanns sig under ett av fokusgrupptillfällena fanns 
inget annat alternativ än att fortskrida med två deltagare. Liknande problem uppstod vid två av dom tre 
ytterligare fokusgrupperna men då blev deltagandet ändå fler än två. Även fast det inte ansågs optimalt 
beskriver Wibeck (2010) att det inte behöver vara negativt för studien då uppfyllande av gruppkohesion, 
alltså inflytande och samhörighet, lättare uppnås med färre gruppdeltagare. Den huvudsakliga orsaken 
som gjorde att tränare tackade nej till att delta i studien var att deras tid inte räckte till. För att undvika 
dessa dilemman hade fokusgruppintervjuerna fördelaktigt kunnat äga rum i samband med exempelvis 
ledarutbildningar eller liknande tillfällen där deltagarna redan befann sig på samma plats. Det hade 
motverkat faktumet att tränarna hade behövt ta tid från sin egen fritid för att medverka. Ytterligare ett 
dilemma som tidigare beskrivits var att deltagare inte dök upp under datainsamlingstillfällena av olika 
personliga skäl. Det är självklart svårt att förutse att en deltagare inte kommer att dyka upp men om fler 
tränare hade bokats in till fokusgrupperna, likt det Bryman (2018) menar, hade man inte blivit lika 
känslig för bortfall. Här återkommer dock problematiken med att hitta tränare som var villiga att ställa 
upp i studien. Vi tackade inte nej till någon tränare som var intresserad att delta och bokade in samtliga 
tränare som tackat ja. 

Under metodavsnittet tillförlitlighet har det lyfts en rad olika punkter som stärker trovärdigheten och 
pålitligheten runt studien och framförallt arbetet med fokusgrupper. En av dessa punkter är miljön som 
fokusgrupperna utspelade sig inom, ett grupprum på en välkänd plats inom kommunen. Vi ansåg 
platsen vara lämplig då det fanns en geografisk närhet och förståelse om platsen befintlighet men också 
att det inte fanns någon koppling till de medverkande föreningarna. Dock menar forskningen att det kan 
vara en fara för tillförlitligheten om fokusgrupperna äger rum på en plats som är ovan för deltagarna 
och att detta kan påverka deltagarna negativt (Wibeck, 2010). Eftersom inte samtliga deltagare kom från 
en och samma förening var en välkänd plats det enda alternativet. Val av moderator är också något som 
tidigare i rapporten diskuterats eftersom det kan påverka studiens tillförlitlighet. Wibeck (2010) 
beskriver att moderatorns kön och ålder kan påverka deltagarna i fokusgruppen. När beslut togs om val 
av moderator var det en punkt som stack ut för en stark trovärdighet, kontinuitet av att ha samma 
moderator under samtliga tillfällen. Ålder och kön ansågs inte ha samma påverkan på resultatet som ett 
byte av moderator skulle haft. Det går dock inte att avgöra hur stor effekt kontinuiteten haft och vilken 
inverkan det hade att ålder och kön inte ansågs lika viktigt. Något som dock hade kunnat stärka studiens 
trovärdighet är om moderatorn haft tidigare erfarenhet av fokusgrupper. För att motverka den brist på 
erfarenhet som fanns genomfördes dock en djupare inläsning av metoden för att kunna upprätthålla en 
god kvalité. Materialet analyserades som tidigare beskrivit genom en innehållsanalys. Tillvägagångsättet 
anses systematiskt och ger även upphov till ett tillförlitligare material. Under analystillfället följde vi ett 
antal steg för att alltid vara påminda om arbetsgången och i vilken ordning materialet skulle analyseras. 
Dock uppkom det i vissa fall nya infallsvinklar som skapade mer flexibilitet, detta ansågs inte som något 
negativt utan precis som Wibeck (2010) beskriver är detta väsentligt för att inte framföra en allt för styrd 
analys. Transkriberingen av materialet delades upp och en gemensam genomgång av materialet gjordes 
efter varje färdigställd transkription. Trots att transkriberingen var tidskrävande, då fokusgrupperna 
varade i snitt 70 minuter, var transkribering ändå fördelaktigt för att få fram en systematisk och 
noggrann analys. Analysen gjordes till en början enskilt för att få en uppfattning av materialet, sedan 
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jämfördes de olika tolkningarna för att komma fram till en slutgiltig analys. Att på detta sätt ha fler ögon 
på materialets innehåll stärker ytterligare analysens pålitlighet.  

Bidrag till forskning  
I den här studien har vi fått en bättre inblick i innebandytränares uppfattningar av vad i idrottskulturen 
och genusstrukturen som har betydelse för kvinnors möjlighet att vara innebandytränare. Vi har genom 
kopplingen med sociokulturella processer och en rådande genusstruktur framställt en bild av den 
nuvarande situationen och tänkbara förändringsmöjligheter. Studien bidrar även till en förståelse kring 
vad genus kan ha för betydelse för din position som innebandytränare och hur traditionella mönster och 
sociala uppfattningar påverkar ditt sätt att se på och diskutera problemet. Förhoppningsvis bidrar det 
också till att diskussionen internt bland innebandytränare, klubbar och förbundet kommer till ytan och 
för att en djupare medvetenhet kring fenomenet ska kunna leda till förändring.  

Förslag till framtida forskning 
Då denna studie fokuserat på innebandytränare på barn- och ungdomsnivå, vore det intressant att 
undersöka samma frågeställning med män och kvinnor på ledande roller i föreningar och förbund inom 
svensk innebandy. Det vore även intressant att utföra denna typ av studie med tränare på elitnivå, 
eftersom det då går att jämföra ideellt arbete med avlönat och se om det skulle ha någon påverkan på 
resultatet. Framförallt för att kunna se likheter och skillnader hur man ser på problematiken men också 
de förändringar som bör göras. Ytterligare en intressant aspekt vore att undersöka om det finns 
geografiska skillnader i problematiken. Denna studie är som sagt gjord i en mellanstor stad med en rik 
förenings- och innebandykultur, hade resultatet sett annorlunda ut i en mindre kommun med mindre 
föreningstäthet? Ytterligare något som skulle vara intressant och möjligtvis bidra till mer material, är 
att komplettera fokusgrupper med enskilda intervjuer med exempelvis ansvariga i föreningar och/ eller 
förbund för att också få en bild över hur dessa individer behandlar och talar om problematiken. 
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Bilaga 1. Diskussionsguide 

 

                  
Diskussionsguide fokusgruppintervju med innebandytränare     

 
 

Inledning 
• Berätta kort vem du är och vilka du tränar nu 
• Berätta hur det kom sig att du började som tränare? 

 
 
Idrottskultur 
FIGUR 1 - Andel kvinnor och män som tränare för barn och unga 

Ø (Tre frågor med tillhörande följdfrågor) 
 

 
FIGUR 2 - Bild kvinnliga och manliga tränare 

Ø (Fem frågor med tillhörande följdfrågor) 
 

 
FIGUR 3 - Andel kvinnor och män som landslagstränare 

Ø (Tre frågor) 
 

 
Motstånd/makt/hinder 
FIGUR 4 - Interaktion-relation-makt att vidmakthålla med motstånd 

Ø (Sju frågor med tillhörande följdfrågor) 
 

 
Strukturer (formell nivå-förening/förbund och informell nivå – familj) 
FIGUR 5 - Hinder och stöd i genuslabyrinten 

Ø (Fyra frågor med tillhörande följdfrågor) 
 

 
Åtgärder för att lika villkor och möjligheter för kvinnor som innebandytränare 
FIGUR 6 - Stärkta villkor för kvinnor – hur då? 

Ø (Fem frågor med tillhörande följdfrågor) 
 

 
 

Avslutningsvis: Finns det något som du vill lägga? Tack för ert deltagande! 
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Bilaga 2. Bakgrundsformulär 

 

                            
 

 
Bakgrundsinformation deltagande tränare  

 
 

1. Namn:   
 

2. Ålder:   
 

3. Kön: 
 

4. Jag bor i (ort):  
 
 
             Nuvarande tränarerfarenhet 

5. Jag är tränare för följande lag:  
 
 

6. Jag har varit tränare i laget i ________ år 
 
 

7. Jag är: 
 
            Anställd tränare                Ideell tränare   
 
 

8. Min roll är: 
 
            Huvudtränare                  Annan roll                  Vilken? ___________________ 
 
 

9. Gruppen av tränare består av: 
 
            Enbart män               Enbart kvinnor                  Både kvinnor och män 
   
 

           Tidigare tränarerfarenheter 

10.  Jag har tidigare tränat följande lag (kön, ålder): 
 
  

11.  Sammanlagt har jag varit tränare i _______ år 
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Bilaga 3. Informationsbrev 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

En studie om att fler män än kvinnor är innebandytränare 

I Sverige och i andra länder är det färre kvinnor än män som är tränare i många 
idrotter. Denna studie ingår i ett forskningsprojekt som genomförs av svenska 
innebandyförbundet, Innebandyns kompetenscentrum och Umeå universitet för att utveckla 
kunskap som kan bidra till att förändra situationen.  

Syftet är att förstå vad som bidrar till att det är färre kvinnor än män som är 
innebandytränare men också vad som kan göras för att skapa bättre möjligheter för fler kvinnor 
att bli tränare.   

Vi vill därför göra intervjuer med både män och kvinnor som är tränare på olika nivåer 
inom svensk innebandy. Deltagarna bör ha erfarenhet av minst två säsonger som 
innebandytränare.  
 
Avsikten är att hålla gruppintervjuer med 4-5 deltagare som genom diskussioner tillsammans 
besvarar frågor om fenomenet. Inga särskilda förberedelser behövs för er som skall delta i 
diskussionerna som beräknas ta ca 60 minuter.   
 
Alla personer som deltar kommer att hållas anonyma. Ingen annan än forskare och 
projektansvariga får kännedom om vem som sagt vad i respektive grupp. Studien följer 
forskningsetiska riktlinjer vilket innebär att deltagandet är frivilligt och att uppgifterna behandlas 
konfidentiellt.  
 
Alexander Lindroth och Maija Östlund magisterstudenter vid pedagogiska institutionen 
genomför studien som ett uppsatsarbete tillsammans med Inger Eliasson universitetslektor 
och projektansvarig. 
 
Vi är mycket tacksamma för din medverkan! 

 
Alexander Lindroth                       Maija Östlund                                  Inger Eliasson 
Magisterstudent Umeå universitet           Magisterstudent Umeå Universitet          Projektansvarig Umeå universitet 
Pedagogiska institutionen                          Pedagogiska institutionen                          Pedagogiska institutionen 
Mejladress                                                      Mejladress                                                     Mejladress 
xxx-xxxxxxx                                             xxx-xxxxxxx                                                   xxx-xxxxxxx, xxx-xxxxxxx 
 
 
Alla uppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning vad gäller bl.a. personuppgifter, registrering och 
arkivering. Forskningsprojektet är av allmänt intresse och ansvarig för personuppgifter är: Umeå universitet, 
901 87 Umeå, registrator@umu.se, 090-786 50 00. Dataskyddsombudet nås på pulo@umu.se eller via växeln 
090-786 50 00. Vid synpunkter angående universitetets behandling av personuppgifter kan datainspektionen 
kontaktas via https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/ 
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Bilaga 4. Utdrag från innehållsanalys 

 

Rubrik:  Sammanfattning: 

Upplevelser av utmaningar och motstånd 

 

De mönster som tydligast gått att urskilja från 
materialet är att få kvinnor syns till inom 
innebandyn och de bemötande kvinnor möts 
utav när det kommer till den manliga 
jargongen. Det innefattar även den brist på 
självförtroende kvinnor känner på grund av ett 
underläge samt den struktur som skapar 
barriärer för kvinnor att vara och vilja bli 
tränare.  

 

Mönster: Exempel på utdrag från material: 

Få kvinnor syns till inom innebandyn ”…vi är bara män som tränar våra tjejer. Men, vi 
möter ju också bara i princip lag som tränas av 
män” (1) 

”det är betydligt mer manliga ledare man stöter 
på i samband med matchsituationer” (1) 

”…varje gång när man kommer till match eller en 
cup eller dylikt så ser ju jag om dom andra har en 
kvinna som ledare, för att annars är jag ganska 
ensam” (2) 

”Det är sällan man möter något lag där det bara 
finns en ledare som också är tjej” (2) 

”Man är ju på en hel del matcher, cuper och allt 
sånt och det är ju fåtalet gånger man stöter på en 
kvinnlig tränare i motståndarlaget” (3) 

”Om man ser på TV … väldigt få kvinnliga tränare 
i båsen. Också lite anmärkningsvärt som sänder 
signaler nedåt” (4) 

Bemötande  ”Det finns ändå en manlig jargong inom idrotten” 
(1) 

” Jag tror att det är lättare för oss” (man,1) 

 ”… dom (kvinnorna) har känt att dom kanske 
inte har samma samhörighet som vi män och det 
känns ju ganska fel” (1) 
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”… motståndarlaget går in och hälsar på mig 
först, har inte hänt så många gånger i alla fall, 
även om jag står närmast” (2) 

”… när man är ute på matcher så märker man ju 
om motståndarlaget bara är män så är det ju först 
mina manliga tränarkollegor dom går och pratar 
med. Istället för mig och det är som att det tas 
förgivet att man inte kan lika mycket” (kvinna,3) 

” … det handlar ju kanske inte om att jag är sämre 
är deras ögon, men det faller sig naturligt för dom 
att det är män som kan” (kvinna,3)   

” … men jag tänkte att det är som lite 
traditionsbundet sedan förr i tiden då det var 
mycket män som körde lagen och så vidare” (4) 

” … släppa in dom och agera på ett lite 
annorlunda sätt mot den manliga jargongen … 
det är en viss jargong när det bara är män, så fort 
de kommit in kvinnor i arbetsgrupper så 
förändras jargongen direkt” (4) 

 

 


