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Sammanfattning 

Denna studie handlar om underrepresentation av kvinnor som tränare i innebandy. Trots 

många satsningar på jämlikhet mellan kvinnor och män inom idrotten och ett ökat antal 

flickor och kvinnor som är idrottsutövare så är rekryteringen av kvinnor och män till 

tränarpositioner fortfarande mycket ojämn. Aktuell statistik visar att endast 27% av alla 

idrottsaktiviteter bland barn och unga i svensk idrottsrörelse leds av en kvinna och inom 

innebandy är det 15%. Ambitionen med denna studie är att nå fördjupad kvalitativ kunskap 

om varför det är så få kvinnor som är innebandytränare och vad som kan göras för att nå 

en ökad balans i representation mellan könen. Mer specifikt är syftet att beskriva och förstå 

vilka socialt konstruerade och inlärda kulturella mönster för samspel, beteenden och 

uppfattningar relaterat till kön (genusbaserade beteendemönster) som kommer till uttryck 

inom innebandy och är av betydelse för kvinnors (o)möjligheter att bli och vara 

innebandytränare. Studien baseras på data från fokusgruppintervjuer med sammanlagt 16 

innebandytränare. Resultaten visar att problemet med underrepresentation av kvinnor som 

tränare är mångfacetterat och djupt kulturellt konstruerat. Det sker ett sociokulturellt 

lärande inom innebandykulturen, med stöd av omgivande idrotts- och samhällskultur, som 

medierar reproducerande budskap om manlig överordning med normen om mannen som 

tränare, vilket skapar hinder som behöver hanteras av kvinnor för att bli och vara 

innebandytränare. Resultaten visar att det finns en risk att en kvinna tackar nej till 

tränaruppdrag för att inte sätta sig i en position där hon kan bli nedvärderad, osynliggjord 

eller ifrågasatt på grund av sitt kön. I studien diskuteras hur rollen som tränare behöver 

göras attraktiv, intressant och möjlig för kvinnor till skillnad mot hur den idag kan upplevas 

som ogästvänlig, ointressant eller omöjlig. Genom att integrera strategier som adresserar 

sociokulturella normer och hinder som förhindrar eller försvårar för kvinnor att bli och vara 

tränare kan relevanta och långsiktigt hållbara förändringsåtgärder utformas. Förslag på 

åtgärder ges för flera nivåer inom idrotten, från fostran av unga innebandyspelare till 

utformning av genusmedvetna rekryteringsstrategier.  

 

 

Nyckelord: Föreningsidrott, genus, innebandy, sociokulturellt lärande, tränarkultur.  
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INLEDNING 
Under de senaste 30 åren har idrotts-

organisationer, politiker, enskilda individer, 

forskare med flera, arbetat världen över för att 

bidra till att förändra idrotten för att möjliggöra 

för flickor och kvinnor att delta i idrott på lika 

villkor som pojkar och män. En stor ökning av 

flickors och kvinnors deltagande i idrott som 

idrottsutövare har också skett under denna 

period (Kane, 2016). Men ökningen gäller inte i 

ledarskaps- och tränarpositioner inom idrott. 

Tvärtom visar forskare att kvinnor som antar 

rollen som tränare snarare har minskat i antal, 

trots ökningen av antalet idrottsaktiva flickor 

och kvinnor. LaVoi (2016a) visar att i många 

andra yrken ökar andelen kvinnor men inte 

inom idrottstränaryrket.  

Avsikten med denna studie är att nå 

fördjupad kunskap om varför det är så få 

kvinnor som är innebandytränare och vad som 

kan göras för att nå en ökad balans i 

representation mellan könen. Ambitionen är att 

kunskapen kan användas av svensk innebandy 

för att utforma konkreta och hållbara åtgärder 

för att öka antalet kvinnor i tränarpositioner. 

Kane (2016) menar att nedgången av 

kvinnor i ledarskapsroller fortsätter trots att 

många initiativ har tagits för att vända på 

situationen och öka antalet kvinnliga ledare och 

tränare inom idrotten. Paradoxalt är att flickors 

och kvinnors ökade idrottsdeltagande istället 

lett till att främst män har fått ökade möjligheter 

till tränaruppdrag. För kvinnor råder snarare det 

omvända. Det är få kvinnor som tränar kvinnor 

i Sverige idag, men det är sannolikt ännu färre 

som tränar män.  

Det finns ungefär 900 innebandyföreningar 

i Sverige med ungefär 120 000 licenserade 

spelare varav 30% är kvinnor. Det är oklart 

exakt hur många tränare som är kvinnor 

respektive män inom den svenska 

idrottsrörelsen. Men statistik från Riksidrotts-

förbundet (Svender & Nordensky, 2019) visar 

att 27% av alla idrottsaktiviteter för barn och 

unga leds av kvinnor vilket betyder att ungefär 

tre av fyra idrottstillfällen leds av män (Figur 1).  

 

                                                 

1 Svenska innebandyförbundet (SIBF) är ett av 

Sveriges 71 specialidrottsförbund. SIBF är i sin tur 

organiserat i 21 specialidrottsdistriktsförbund (SDF). 

 

 

Fördelningen mellan kvinnor och män som 

ledare är densamma i Sverige oavsett typ av 

kommun.1 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Andel kvinnor och män som leder idrotts-

aktiviteter för barn och unga i Sverige. Baserat på antal 

aktiviteter som fått lokalt aktivitetsstöd (LOK) 2017.  

Inom innebandy är det 15% av idrotts-

aktiviteterna för barn och unga som leds av 

kvinnor (Figur 2). Inom andra lagidrotter, som 

ishockey och bandy, är obalansen ännu större än 

inom innebandy där endast 6% av 

idrottsaktiviteterna leds av en kvinna. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Andel kvinnor och män som leder innebandy-

aktiviteter för barn och unga i Sverige. Baserat på antal 

aktiviteter som fått lokalt aktivitetsstöd (LOK) 2017.  

 

När det gäller andel kvinnor som är tränare för 

vuxna innebandyspelare är statistiken 

bristfällig. Men i en genomgång av tränare och 

ledare inom innebandy för lagen i högsta 

ligorna uppger Svensk Television att andelen 

kvinnor är ungefär 7% (SVT, 2020).  
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Riksidrottsförbundet har i sitt idéprogram 

Idrotten vill som övergripande mål att idrotten 

ska vara jämställd för män och kvinnor. 

Riksidrottsförbundet har satt som mål att 2025 

ha en jämställd idrott där hela idrottsrörelsen ser 

en jämställd verksamhet som en förutsättning 

för framgångsrik idrott. Riksidrottsförbundet 

(2019, 19) skriver i sina riktlinjer:  

Män och kvinnor har samma makt att 

forma idrotten och sitt deltagande i 

idrottsrörelsen. Möjligheterna är lika för 

alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. 

Arbetsformer och fördelning av uppdrag 

utformas så att män och kvinnor har lika 

stora möjligheter att medverka.  

Ett långsiktigt mål för SIBF är att öka 

antalet kvinnliga utövare och ledare så det blir 

50 % kvinnor (Svensk innebandy, 2019). Med 

anledning av dessa mål är det viktigt att skapa 

ny kunskap om vad som hindrar kvinnor att bli 

tränare och vad som kan göras för att målen ska 

nås. Jämställdhetsmål är inget nytt och forskare 

har visat att kvinnor länge haft svårare att nå 

ledarskapspositioner än män. Eagly och Carli 

(2007) argumenterar för att kvinnor har en mer 

komplicerad väg för att göra karriär som ledare 

i allmänhet än vad män har, vilket de 

symboliserar som en labyrint med fler hinder 

för kvinnor än för män.  

I idrottsrörelser världen över har det under 

lång tid funnits en manlig dominans på 

aggregerad nivå, från lokal ideell 

idrottsverksamhet till professionell idrott på 

internationell nivå. Kane (2016) menar att för 

att nå en ökad förståelse av varför kvinnor är 

signifikant underrepresenterade i ledarroller 

måste makt och hur makt relaterar till 

genusbaserade stereotyper om kvinnor 

inkluderas i förståelsen. Flera forskare 

argumenterar för att en majoritetsgrupp med 

makt har stora intressen för att förstärka 

ideologier, praktiker och strukturer som ger 

män möjlighet att bibehålla sin status och sina 

privilegier i idrott (Claringbould & Knoppers, 

2013; Daniels, 2012; Fink, Kane & LaVoi, 

2014). Shawn (2015) menar att kvinnor riskerar 

tystas ned när de utmanar eller ifrågasätter en 

verksamhet, men också när kvinnor förespråkar 

jämlikhet riskerar de att tas ifrån sitt 

ledaruppdrag. Kane (2016) argumenterar för att 

det pågår en maktkamp mellan dominanta 

grupper som vill bibehålla sin position och 

underordnade grupper som utmanar situationen. 

Det innebär att den som vill förändra 

maktbalansen mellan könen kommer att möta 

på motstånd, vilket är viktigt att inte förbise i de 

insatser som företas. Burton (2015, 162) 

argumenterar utifrån sin forskningsöversikt för 

att den problematik av genus- och makt-

relationer som bidrar till en underrepresentation 

av kvinnor som ledare inom idrotten tydligare 

behöver sättas på agendan: “…there must be a 

more complete appreciation for how gender is 

used by both men and women in regard to issues 

of power within organizations”. 

Enligt Kane (2016) är könsstereotypa 

föreställningar om kvinnor och män ett 

huvudproblem. Exempelvis reproduceras 

stereotypa föreställningar angående kvinnors 

och mäns kompetens att leda en idrottslig 

verksamhet vilket påverkar kvinnors 

möjligheter till karriär som tränare inom 

idrotten negativt. En seglivad myt är att kvinnor 

skulle vara mindre kvalificerade än män att vara 

idrottstränare vilket vetenskapliga studier 

tydligt motbevisat, och snarare påvisat att 

kvinnor ofta kan vara mer kvalificerade än 

manliga tränare så vidmakthålls föreställningen 

Kane, 2001; LaVoi, 2014; Reade et al., 2009). 

Det betyder således att även om antalet kvinnor 

som är kvalificerade för tränaruppdrag har ökat 

(Kane, 2001; LaVoi, 2014) och att fler kvinnor 

har både utbildning för och erfarenhet av 

exempelvis elitidrott är det inte lätt för kvinnor 

att få tränaruppdragen (Kane, 2016; LaVoi, 

2016b; Reade et al., 2009). Forskningen är 

således övertygande om att orsakerna till 

underrepresentation av kvinnor idag inte har 

med kompetens att göra, utan att det handlar om 

”structural and institutional variables that 

perpetuate – and vigilantly enforce – male 

power and privilege in sports” som Kane (2016, 

44) uttrycker det.  

Bristen på personligt och institutionellt 

stöd är ett annat hinder för kvinnor som är 

tränare inom idrotten. Det personliga stödet 

handlar om behov av support från 

tränarkollegor eller partners och familj medan 

det institutionella stödet visats handla om 

access till professionell träning och utbildning 

men också till anställningsmöjligheter. Kvinnor 

som är tränare upplever dessutom att kollegor 

eller idrottsutövare bidrar till att skapa 

situationer där deras kompetens och auktoritet 

rutinmässigt ifrågasätts. (Kane, 2016; 

Leberman & LaVoi, 2011) 

Det finns också en dubbel standard där 

kvinnor inte anses tillräckligt bra som tränare, 
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men att de inte heller tillåts bete sig som 

manliga tränare (LaVoi, 2016b). Andra hinder 

som beskrivits är en heterosexism och 

homofobi inom idrotten, vilket bygger på 

studier som visat att homofobiska praktiker kan 

upplevas avskräckande för kvinnor när det 

gäller att börja och stanna som idrottstränare 

(LaVoi & Dutove, 2012). Särskilt handlar det 

om föreställningar att kvinnor inom idrott ofta 

kan anses lesbiska oavsett sexuell läggning, 

samt att alternativet att vara kvinnlig coach och 

homosexuell är än svårare. 

För att veta vilka åtgärder som är lämpliga 

att vidta behövs mer systematisk kunskap om de 

villkor innebandytränare arbetar under idag och 

vad som behöver förändras för att kvinnor ska 

kunna genomföra tränaruppdrag på lika villkor 

som manliga tränare. Åtgärder som vidtagits har 

ofta riktats mot kvinnorna och flickorna själva 

vilket riskerar att skulden läggs på kvinnorna 

eller flickorna själva. Det benämns som 

åtgärder med en ”blame the victim” eller 

”blame the woman”-ansats (LaVoi, 2016, 20) 

som riktar fokus bort från de kulturella 

processer som reproducerar manlig överordning 

som fortsätter att bidra till en ogästvänlig miljö 

för kvinnor (Robertsson, 2016). Problemet med 

att kvinnor diskrimineras inom idrotten riskerar 

att osynliggöras och bagatelliseras när 

individuella orsaker till underrepresentationen 

framhålls som att kvinnor har tidsbrist, att de 

har stort familjeansvar eller att de valt själva 

(Hasbrook et al, 1990; Reade, Rodgers, & 

Norman, 2009). Även forskning har ibland 

tenderat att fokusera på enskilda förklarande 

variabler som orsaker till bristen på kvinnor 

som tränare inom idrotten (LaVoi, 2016).  

 

Studiens syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att 

nå fördjupad kvalitativ kunskap om varför det 

är så få kvinnor som är innebandytränare och 

vad som kan göras för att nå en ökad balans i 

representation mellan könen. Mer specifikt är 

syftet att beskriva och förstå vilka socialt 

konstruerade och inlärda kulturella mönster för 

samspel, beteenden och uppfattningar relaterat 

till kön (genusbaserade beteendemönster) som 

kommer till uttryck inom innebandy och är av 

betydelse för kvinnors (o)möjligheter att bli och 

vara tränare. Syftet besvaras genom följande 

frågeställningar:  

 

1. Vilka erfarenheter och uppfattningar finns 

bland innebandytränare gällande 

föreställningar om; a) män och kvinnor som 

tränare, b) obalansen i antalet kvinnor och 

män som tränare?  

2. Vilka utmaningar möts kvinnor av inom, 

eller utom, idrotten som utgör hinder för 

kvinnor som tränare samt vad får det för 

effekter och hur hanterar kvinnor detta?  

3. Vilka åtgärder kan möjliggöra förändring 

av obalansen mellan antalet kvinnor och 

män som tränare?  

TEORETISK REFERENSRAM 
För att förstå hur kulturella normer, beteenden 

och uppfattningar kan bidra till att skapa hinder 

för kvinnor att bli och vara innebandytränare tas 

en teoretisk utgångspunkt i sociokulturell teori. 

För att kunna beskriva och förstå människors 

beteende i relation till andra människor och till 

den kultur de vistas i baseras studien på en 

sociokulturell teori för lärande utifrån Säljö 

(2000, 2015) med ursprung i Vygotskij (1986).   

En utgångspunkt är att etablerade kulturella 

föreställningar bidrar till att normer 

konstrueras, lärs in och vidmakthålls genom det 

sociala sammanhanget. Det innebär att 

kunskaper, attidtyder, värderingar och annat 

som bär upp våra livsformer skapas, återskapas 

och kan omvandlas när kulturen eller samhället 

förändras (Säljö, 2015). Det handlar om lärande 

som innebär att de erfarenheter som görs i 

praktiken innebär en inlärningsprocess för hur 

en viss föreställning om tingens ordning tas 

tillvara och förs vidare.  

Det sociokulturella perspektivet ger således 

möjlighet att rikta fokus på de processer som 

bidrar till de mönster av beteende och 

uppfattningar som skapas och lärs in när 

människor tar till sig idéer och föreställningar 

som är framträdande i omgivningen, eller som 

omgivningen tillhandahåller om exempelvis 

föreställningar om kvinnor och män som tränare 

som denna studie behandlar. Med ett 

sociokulturellt perspektiv menar Säljö (2000) 

att människors tankar, värderingar och 

handlingar formas genom användning av 

sociokulturella resurser eller redskap som de 

har tillgång till i vardagen, så kallade 

medierande resurser. Det betonas i ett 

sociokulturellt perspektiv att de medierande 

resurserna kan vara materiella och bestå av 

fysiska redskap, artefakter och symboler men 
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också immateriella i form av språkliga och 

intellektuella resurser.   

Säljö (2000) argumenterar för att 

människor inte kan sägas bli påverkade av en 

kultur, utan att människor istället formas som 

sociokulturella varelser genom att använda de 

tillgängliga sociokulturella resurserna. Det 

innebär att beteenden och uppfattningar kan 

skapas både på ett medvetet plan men också på 

ett omedvetet i samspel med andra och 

omgivningen. Genom kommunikation tar 

människor till sig, approprierar, idéer och 

föreställningar som signaleras och kommer till 

uttryck verbalt och icke verbalt och som är 

framträdande i omgivningen vilket sedermera 

kan bli en del av individens mentala 

verktygslåda. Individen blir därför en del av en 

social gemenskap med särskilda värderingar, 

kunskaper, normer, regler och föreställningar 

om världen, vilket bidrar till att bygga upp ett 

kollektiv minne (Säljö, 2015). Det inkluderar 

uppfattningar och beteenden i relation till kön 

och vad det innebär att vara pojke, flicka, 

kvinna eller man och tränare etc. Man kan se det 

som att dessa tillgängliga kulturella medierande 

resurser möjliggör själva tanken och beteendet 

hos människan och därmed att vi kontinuerligt 

socialiseras in i ett sätt att leva och föreställa oss 

vad som är sant i en specifik miljö (Säljö, 2015). 

Med ett sådant synsätt förstås att såväl kvinnor 

som män som befinner sig i miljön förhåller sig 

till normerna som råder i en specifik idrott eller 

grupp och anpassar sig eller formas i sitt 

beteende i förhållande till rådande kulturella 

kollektiva minne. Det innebär i ett 

sociokulturellt perspektiv en komplexitet av 

medvetet och omedvetet medierande av 

värderingar som förstås som en del av en 

kollektiv kulturell lärandeprocess där vi lär 

genom att appropriera de kunskaper och 

erfarenheter som andra använder och som vi blir 

delaktiga i. Säljö (2015) beskriver hur vi kan 

anses kidnappas av kulturen då människan tar 

till sig vissa föreställningar och idéer men inte 

andra. Med det sociokulturella teoretiska 

perspektivet kan förståelse för hur uppfattningar 

och beteende i relation till kön och genus 

skapas, lärs in och bidrar till en tränarkultur med 

en överrepresentation av män.  

För att avgränsa det sociokulturella 

lärandet med riktning mot betydelsen av kön 

inspireras studien av Connell och Pearse (2015) 

genusteori som utgår ifrån att genus är en social 

relation. Teorin ger möjlighet att förstå de 

sociala relationer inom vilka individer agerar i 

förhållande till kvinnor och män (kroppar) samt 

hur genusmönster på gruppnivå, genusregimer 

på organisationsnivå och genusordningen på 

samhällsnivå skapas och kan få betydelse för 

idrottens tränarskap.  

Varje gång vi talar om en kvinna och en 

man hänvisar vi enligt Connell och Pearse 

(2015) till ett jättelikt system av uppfattningar, 

förutsättningar och anspelningar som har 

ackumulerats under vår kulturella historia. 

Innebörden av orden kvinna och man är mycket 

större än betydelsen av det biologiska könet. 

Om vi oreflekterat använder orden manliga och 

kvinnliga tränare kan de uppfattas som 

synonyma med kvinna och man vilket inte är 

fallet. Manlig och kvinnlig i relation till en 

stereotyp beskrivning kan både män och 

kvinnor vara. I arbetet väljer jag för den 

språkliga precisionens skull att formulera mig 

tydligt i form av kvinnor och män som är tränare 

och inte kvinnliga och manliga tränare.  

FORSKNINGSMETOD 
Resultaten baseras på 16 innebandytränare. Av 

dessa är 8 kvinnor och 8 är män, 13 är tränare 

för barn och ungdomar medan tre är tränare för 

vuxna vid tillfället för medverkan i studien. 

Datainsamlingen genomfördes mellan februari 

och juni 2019.  

 

Fokusgruppintervju som metod 

Ett kvalitativt angreppssätt valdes för att svara 

på frågeställningarna på bästa sätt och bidra till 

en djupare förståelse för den komplexa 

genusbaserade, och den till synes svår-

föränderliga situationen för kvinnor att nå 

ledarskapspositioner. Intervjuer valdes som 

forskningsmetod då den ansågs mest lämpad för 

studiens kvalitativa forskningsfrågor och 

angreppssätt. Fördelarna är att i en intervju-

situation söks kvalitativ kunskap uttryckt på ett 

sätt som intervjupersonerna formulerar i tal 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Närmare bestämt 

valdes fokusgruppintervjuer (Stewart & 

Shamdasani, 2015) som datainsamlingsmetod 

där personer som har erfarenheter av en särskild 

situation samlas för att fokuserat diskutera 

densamma.  

Utgångspunkten är att problemet med 

underrepresentation av kvinnor i tränarroller är 

mångfacetterat utan enkla lösningar vilket 
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tidigare forskning och förändringsinitiativ visat. 

Min tanke var att få tränare att delta i en 

dynamisk diskussion där svar, tankar och 

förståelser kunde utvecklas, förändras och 

fördjupas under fokusgruppintervjuns gång. 

Ambitionen var att tränare tillsammans i en 

gemensam diskussion skulle kunna bidra med 

olika delar av information i diskussioner för att 

synliggöra och bidra till förståelse för den 

komplexitet problemet inrymmer. Detta är en 

del i forskningsdesignen för att kunna skapa ett 

kvalitativt datamaterial för att nå ny kunskap 

om formande av beteenden, förhållningssätt och 

lärande i relation till en genusbaserad 

idrottskultur och det samhälle i vilka deltagarna 

verkar.  

Stewart och Shamdasani (2015) beskriver 

fem styrkor med den interaktion som kan skapas 

genom fokusgruppintervjuer. Den första är 

synergieffekten som innebär att deltagarna i en 

fokusgrupp kan bidra med en bredare bild av ett 

visst fenomen vilket kan vara svårt att skapa 

med enskilda intervjuer. Den andra styrkan är 

snöbollseffekten vilket innebär att deltagarna 

kan inspirera varandra för att besvara de frågor 

som ställs. Den tredje är stimulering som syftar 

till att deltagarna kan bli mer motiverade att 

uttrycka sina föreställningar då diskussion i 

grupp kan upplevas intressant. Den fjärde 

styrkan är säkerhet då deltagare kan känna en 

trygghet att inte nödvändigtvis behöva försvara 

sina uppfattningar samt det femte handlar om 

spontanitet då deltagarna kan välja vilka frågor 

de vill engagera sig mer eller mindre i.  

 

Urval av deltagare och utformning av 
fokusgrupper 

Forskningsprojektet har finansierats av SIBF 

som vill sätta fokus på varför representationen 

ser ut som den gör i innebandy och vad som kan 

göras åt obalansen i antal kvinnor och män som 

tränare. Deltagarna i studien kommer från tre 

geografiska platser i Sverige, varav 13 tränare 

kommer från en medelstor stad i norra Sverige, 

en tränare kommer från en mellanstor stad i 

mellersta Sverige och två kommer från en stor 

stad i mellersta Sverige. En fokusgruppintervju 

med tre tränare genomfördes i Stockholms län 

och resterande i Västerbottens län. Tränarna var 

mellan 32 och 46 år, med en genomsnittlig ålder 

på 41,7 år. Tränarna hade varierade tränar-

erfarenheter från svenska damsuperligan, 

herrallsvenskan, nationellt idrottsgymnasium 

(NIU), herr- och damjuniorlag till flick- och 

pojklag. Av 16 medverkande tränare var tre 

anställda och övriga ideella. I tre fokusgrupper 

ingick både kvinnor och män i intervjuerna 

vilket är ovanligt i tidigare studier. Beslutet 

baserades på att det skulle kunna skapa 

stimulerande diskussioner när kvinnor och män 

fick berätta för varandra om sina erfarenheter av 

relationen mellan könen och de situationer de 

har upplevt som tränare. Samtidigt befarades en 

risk att någon inte skulle våga uttrycka sig ifall 

uppfattningarna skiljde sig åt mellan kvinnorna 

och männen varför fokusgruppernas utformning 

varierades i största möjliga mån. 

          Tabell 1 visar information om det slutliga 

urvalet av tränares namn i form av 

pseudonymer, tränarnas ålder och kön, antal år 

som innebandytränare, vilken förening eller 

idrottsverksamhet de är aktiva inom (A-G), 

samt anställningsvillkor (ideell (I) eller anställd 

(A)). De 16 tränarna har tilldelats fingerade 

namn för att stärka anonymiteten. De har fått 

följande namn i bokstavsordning från A till P: 

Anders, Bengt, Calle, Dilba, Eva, Fia, Greta, 

Hanna, Ingvar, Jonna, Karin, Lars, Mikael, 

Nora, Oskar och Petter. 
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Tabell 1. Bakgrundsinformation deltagande innebandytränare 

Deltagares nr/ 
Fingerat namn 

Ålder Anställnings-
form 

Kön Förening/ 
verksamhet 

Tränings- 
grupp/lag 

År som 
tränare 

 

Fokusgrupp 

  1 Anders  43 I Man A Flickor 10 1 

  2 Bengt 42 I Man A Flickor  7 1 

  3 Calle 44 I Man B Pojkar  9 2 

  4 Dilba  40 I Kvinna  B Pojkar 11 2 

  5 Eva 39 I Kvinna  B Pojkar  4 2 

  6 Fia 33 I Kvinna  C Flickor  3 3 

  7 Greta 42 I Kvinna  B Pojkar  1 3 

  8 Hanna 47 I Kvinna  A Pojkar  7 3 

  9  Ingvar 46 I Man A Pojkar/flickor 13 4 

10 Jonna 40 I Kvinna  A Flickor  7 4 

11 Karin 42 I Kvinna D Pojkar  4 4 

12 Lars 44 I Man A Pojkar 12 4 

13 Mikael 45 I Man D Flickor 11 4 

14 Nora 46 A Kvinna E NIU (flick/pojk), 

SSL Dam, 

juniorlandslag  

18 5 

 

15 Oskar 42 A Man F NIU (flick/pojk), 

SSL Dam, flick- 

och pojklag. 

16 5 

 

16 Petter 32 A Man G NIU (flick/pojk), 

SSLDam, 

Allsvenskan herr, 

herrjuniorer, 

pojklag 

12 5 

Anställningsformer: I=Ideell tränare, A=Anställd tränare 

 
 

Fokusgrupperna formerades enligt följande; en 

bestod av tre kvinnor (nr 3), en med två kvinnor 

och tre män (nr 4), en med två kvinnor och en 

man (2), en med en kvinna och två män (5) och 

en med två män (1). Antalet fokus-

gruppdeltagare varierade mellan två och fem. 

Om gruppen skulle bestå av fler än fem 

deltagare skulle det bli problematiskt att hålla 

alla aktiva och involverade i diskussionen 

(Wibeck, 2010). Ambitionen var att i första 

hand välja kvinnor och män som är 

huvudtränare i innebandy, antingen enskilt eller 

med delat ansvar men också representera olika 

nivåer inom innebandy. Fokusgrupperna 

utformades så att inte tränare från 

konkurrerande idrottsföreningar skulle delta i 

samma grupp. 

En svårighet som uppstod var att organisera 

deltagare som kunde medverka vid en och 

samma tidpunkt vilket krävde många kontakter 

innan tid och plats kunde bestämmas. Detta 

resulterade i olika antal deltagare i fokus-

gruppintervjuerna, från två till fem i antal, då de 

inplanerade intervjuerna genomfördes även där 

det blev avhopp pga. sjukdom. En annan 

svårighet var att hitta kvinnor som var 

huvudtränare vilket förklaras av själva 

forskningsproblemet. Det finns inte så många 

att hitta, särskilt inte i seniorlag. De flesta fanns 

inom barn och ungdomsidrotten.  

 

Genomförande av fokusgrupp- 
intervjuer 

Information om syftet med studien, etiska regler 

och hur fokusgruppintervjuer skulle 

genomföras gavs till alla deltagare via ett 

skriftligt brev när de tillfrågades om sitt 

deltagande. De potentiella deltagarna 

informerades om att deras medverkan var 

frivillig i linje med vetenskapsrådets riktlinjer 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

Att fokusgrupper består av fler än bara två 

parter försvårar dock anonymiteten hos 

deltagarna varför de uppmanades att respektera 

att information från diskussionerna inte delades 

vidare till andra utanför fokusgruppen eftersom 

känsliga frågor skulle kunna komma fram.  
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Inledningsvis informerades deltagarna om 

viktiga grundregler för fokusgruppintervjuer. 

Grundreglerna handlade om att respektera 

andras rätt att uttrycka sina åsikter, respektera 

deltagarnas konfidentialitet, diskutera i hel-

grupp och inte i mindre delgrupper, att tala 

tydligt och tala en i taget. Det uppstod inga 

svårigheter för deltagarna att följa dessa regler 

under fokusgruppintervjuernas gång.  

Ett bakgrundsformulär (Bilaga 3) delades 

ut inledningsvis vid mötet med fokusgrupperna 

och var en del av datainsamlingstillfället. Skälet 

var att inte ta tid från själva diskussionen med 

administrativa bakgrundsfrågor som inte hade 

relevans för diskussionen. En förfrågan ställdes 

till deltagarna om tillåtelse att spela in 

fokusgruppintervjuerna, vilket godkändes av 

samtliga deltagare. Alla fokusgruppintervjuer 

spelades in digitalt och transkriberades 

ordagrant.  

En diskussionsguide utformades för att 

stimulera en öppen diskussion mellan 

deltagarna under trygga former som berörde 

könsrelaterade komplexa frågeställningar 

(Wibeck, 2010). Diskussionsguiden var 

uppdelad med frågor relaterade till fem teman: 

inledningsfrågor; idrottskultur/om män och 

kvinnor som tränare; motstånd/makt/hinder; 

könsstrukturer/hinder och stöd; samt åtgärder 

för att öka andelen kvinnor som tränare (Se 

Bilaga 2). Dessa teman baserades på tidigare 

forskning, studiens frågeställningar och 

teoretiska utgångspunkter.  

Stewart och Shamdasani (2015) 

argumenterar för betydelsen av att visa något 

objekt för att förbereda deltagarna för 

diskussion. Därför skapades sex överskådliga 

diskussionsfigurer som visades i anslutning till 

varje enskilt frågeområde (Bilaga 4). Tanken 

var att de deltagarna tid att tänka kring 

frågeområdet och sina erfarenheter av 

frågeområdet innan de skulle sätta igång att med 

diskussion. Figurerna illustrerade i linje med 

diskussionsguidens frågor (Bilaga 2); 

nuvarande läge vad gäller kvantitet av kvinnor 

och män som tränare, idrottskultur och kön, 

maktrelation och kön, idrottsstruktur och kön 

samt åtgärder för att få fler kvinnor som tränare.  

Alla fokusgruppintervjuer genomfördes 

mellan februari och juni 2019. Under projektets 

datainsamlingsfas medverkade två studenter 

antagna på masterprogrammet Ledarskap och 

organisation vid Umeå universitet. Studenterna 

använde del av datamaterialet som denna 

rapport baseras på för att skriva sitt 

examensarbete vid pedagogiska institutionen 

inom ramen för forskningsprojektet med mig 

som handledare. Jag utformade verktyg för 

datainsamling och information till deltagarna 

om projektets syfte, genomförande och etiska 

riktlinjer.  

 

Databearbetning  

Analysen i föreliggande studie har inspirerats 

av Kvale och Brinkmanns (2009) analysformer 

med fokus på meningskoncentrering och 

meningstolkning. Utskrifterna från intervjuerna 

bearbetades genom att allt material lästes 

igenom flera gånger för att få en överblick av 

innehållet, varefter den centrala meningen i 

varje uttalande noterades i kanten av 

utskriftsmaterialet. Vidare skapades ett 

analysformulär i form av tabeller för sortering 

av meningsinnehållet med rubriker som 

hinder/utmaningar, aktivt motstånd, 

makt/struktur, krav på kvinnor/föreställningar 

om kvinnor, stöd, kultur/struktur och förslag på 

åtgärder. Dessa analysformulär användes för att 

få en överblick av datainnehållet för vidare 

tolkning i förhållande till teorier och tidigare 

forskning.   

 

RESULTAT OCH ANALYS 
I följande avsnitt presenteras och analyseras 

tränarnas uppfattningar om problematiken av 

underrepresentation av kvinnor i 

tränarpositioner inom innebandy. Vidare 

behandlas tränarnas diskussioner om den 

genusbaserade idrottskulturen de har upplevt 

som tränare. Slutligen redogörs för förslag på 

åtgärder som skulle kunna vara lämpliga att 

vidta för att förändra den ojämna balansen 

baserat på analysen av datamaterialet. Utöver 

deltagarnas utsagor ingår i framställningen 

mina reflektioner över utsagorna och tolkningar 

i relation till studiens teoretiska referensram.  

Avsnittet är organiserat i fyra delar med 

följande rubriker: underrepresentation av 

kvinnor som innebandytränare; uppfattningar 

om kvinnor och män som tränare; hinder och 

utmaningar för kvinnor som tränare; och 

möjliga åtgärder för att få fler kvinnor att bli 

tränare.  
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Underrepresentation av kvinnor som 
innebandytränare 

Till att börja med instämmer deltagarna med de 

statistiska siffror som visas av kvinnors 

underrepresentation som innebandytränare. De 

förklarar att de ser flest kvinnor som tränare i 

innebandylag med barn i yngre åldrar och på 

lägre tävlingsnivå (ej på elitnivå). Dessutom är 

deras erfarenheter samstämmiga om att kvinnor 

är särskilt sällsynta som tränare i pojk- och 

herrlag.  

Den samlade bilden av intervjuerna visar 

att tränarna anser att det är viktigt att förändra 

den ojämna balansen mellan antalet kvinnor och 

män, särskilt på högre nivåer samt bland pojklag 

och herrlag där bristen på kvinnor anses vara 

allra störst idag. Tränarna diskuterar många 

positiva effekter som en jämnare köns-

fördelning skulle kunna leda till. Tränarna 

belyser exempelvis att kvinnor skulle utgöra 

viktiga tränarförebilder i innebandymiljön, att 

ledarbristen i föreningarna skulle minskas, att 

unga spelare skulle fostras till en mer jämlik syn 

på kvinnor och män som tränare och att pojkar 

skulle få lära sig hur man bemöter tränare lika 

oavsett kön. Männen utrycker utifrån sina 

erfarenheter att kvinnor bidrar till att det blir en 

bättre dynamik i ledarstaben än när det bara är 

män representerade. Vidare anses av både män 

och kvinnor att det blir ett bättre språk och en 

förändrad mer positiv jargong i en blandad 

grupp. Samtidigt framförs också att kvinnor kan 

bidra med relationskapande på ett annat sätt än 

män kan. Dessutom förklarar männen att 

spelarna ibland ställer frågor till dem som de 

anser att en kvinna skulle kunna besvara bättre. 

Det är ingen tvekan hos dessa tränare om vikten 

av att förändra den rådande under-

representationen av kvinnor bland 

innebandytränarna genom att hitta lösningar på 

problemet. Oskar säger:  

Men jag tror att innebandyn, precis som 

alla andra områden, behöver göra den här 

resan för att vi någonstans ska nå dit vi vill 

på sikt.  

I ett större perspektiv anses en jämnare 

könsrepresentation i tränarpositioner kunna 

bidra till att förändra den ojämlikhet som finns 

mellan könen inom idrotten, vilket i sin tur 

skulle bidra till en ökad jämställdhet i samhället. 

Både män och kvinnor betonar vikten av att lösa 

problemet, även om männen argumenterar 

starkare för att för att det ett problem som 

behöver lösas med nya strategier och ett 

omfattande samt långsiktigt arbete för att nå 

hållbara effekter. Samtidigt kan det i 

diskussionerna skönjas en önskan om att kön 

inte borde vara så avgörande som det är, särskilt 

hos kvinnorna. Både statistiken över den 

ojämna tränarrepresentationen mellan kvinnor 

och män och resultaten av denna studie 

indikerar att kön fortfarande är avgörande för 

vem som blir innebandytränare.  

 

Uppfattningar om kvinnor och män 
som tränare 

Kvinnor och män beskrivs av tränarna som att 

de ser olika saker i idrottspraktiken. Särskilt 

lyfter de fram erfarenheter av att kvinnor ser 

spelarnas mående bättre. Kvinnor anses därmed 

vara mer relationsinriktade, medan män 

beskrivs som ”fyrkantigare”. Särskilt är det män 

som framhåller dessa egenskaper. Kvinnor 

anses således kunna bidra till att skapa 

relationer med både individer och grupper på ett 

annat sätt än män. Oskar säger:  

Men generellt sett är ju… kvinnor jobbar 

ju mer… det låter kanske fånigt, men med 

känslor liksom. Alltså hur man uppfattar 

saker och ting, och hur saker och ting är, 

grundar sig väldigt mycket i relation och 

känsla. Medan män är väldigt mycket 

fyrkantigare liksom, där är det mer 

resultat och produkt hela tiden liksom. 

Kvinnor beskrivs också ha en annan syn på 

etik och moral än män. Det handlar i deras 

exempel om hur pojkar tillåts uppföra sig på ett 

annat sätt i pojklag med endast manliga ledare 

Hanna berättar:  

För på cuper, i vissa lag, är det en sån 

jargong att man kan bli mörkrädd. Man 

har varit med i bussar [med pojklag] där 

allt är tillåtet – sånt gör mig vansinnig.  

Hanna fortsätter beskriva vad det har för 

betydelse för en kvinna att hantera som tränare:  

Du måste vara ganska tuff som kvinna, för 

män ser annorlunda på tex moral och etik 

för hur de [spelarna] ska uppföra sig på 

plan och mot varandra [pojklag]. Om 

någon säger ’jävla skitskalle’ så tänker 

män och kvinnor olika. Killarna tycker det 

är mer okej och -’han menar ingenting när 

han säger jävla skitskalle åt den där 

ungen’, men det gör man och det beror på 

hur man är som person och hur man 
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uppfattar saker. Balans är jätteviktigt, 

tänker jag. 

Språket och en negativ jargong inom en 

lagidrott som innebandy där pojkar och män 

dominerar beskrivs som ett problem som kan 

förändras till det bättre när kvinnor kommer in i 

ledarteamet.  

Från intervjuerna framträder en kravbild på 

att kvinnor måste vara starka på flera olika sätt 

för att hantera rollen som tränare i en manligt 

dominerad idrottsmiljö. Detta krav kan vara ett 

hinder som gör det svårt att få kvinnor att ta på 

sig tränarrollen, även om de blir tillfrågade. 

Tränare beskriver att män kan uppfattas ha för 

gott självförtroende medan kvinnor kan 

uppfattas ha för dåligt. Diskussionen belyser 

hur kvinnor inte anses gilla att ha makt som män 

gör. Nora är elittränare och i diskussionen om 

kraven på tränare säger hon:  

Alltså det här låter ju kanske knäppt, men 

män går oftare igång på… alltså strävar 

efter… och mår bra i en position med 

makt. Och för kvinnor kanske det är 

läskigt liksom, det är nånting som jag 

undviker och nånting som jag inte vill ha.  

På frågan om det är något hon själv känt säger 

hon:  

Ja… ja, att det kan vara lite läskigt liksom 

utifrån att många kommer tycka om mig. 

Jag vet inte om kvinnor är mer känsliga 

för vad andra tycker om mina beslut och 

de val jag gör. För så blir det ju när jag 

sätter mig högst upp. 

När tränare diskuterar krav på kvinnor och män 

som innebandytränare diskuteras också hur en 

skillnad i acceptans från omgivningen finns för 

tränares beteenden beroende på kön. Anders 

reflekterar över skillnaden i acceptans från 

föräldrar och barn:  

Min dotter tränas av kvinnor i fotboll och 

av män i innebandyn och jag uppfattar att 

det är mer okej att jag [som man] är 

väldigt hård på träningen [innebandy], 

men att när de här kvinnorna varit väldigt 

hård på en träning [fotboll], en av dom är 

jättetydlig [hård] 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.  

Kvinnor som är hårda tränare riskerar att få 

kritik från omgivningen på ett annat sätt än män. 

Det visar att det förväntas olika beteenden av 

kvinnor och män i tränarsituationen. Manliga 

tränare kan också ha svårt att hantera en 

situation med kvinnor i tränargruppen enligt 

Lars:  

Jag har upplevt att vissa kvinnliga tränare 

upplevts skrämmande för männen. Då blir 

män nästan rädda, och backar istället för 

att ta en diskussion. Då kan de vara en 

väldigt duktig kvinnlig tränare som visar 

framfötterna och tar för sig. Men då 

tycker männen i gruppen 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.   

Petter beskriver att om det bara är män i 

tränargruppen så ifrågasätts han mindre av 

omgivningen vilket han inte tycker är bra: ”Jag 

har upplevt att om det bara är män i en miljö blir 

jag mindre ifrågasatt, vilket är väldigt dåligt för 

mig”. Det belyser att när en kvinna inkluderas i 

ett tränarteam kan ett ifrågasättande av alla 

tränare öka. Det finns en risk att hur kvinnan än 

beter sig riskerar hon att undermineras i sin roll 

som tränare på grund förutfattande meningar 

om skilda förväntningar på beteenden beroende 

på om du är man eller kvinna.   

Kvinnor, å andra sidan, anses ha högre krav 

på sig själva än på män som tränare, kanske just 

för att klara av att hantera denna miljö. 

Förhållningssätt riskerar få negativa effekter på 

kvinnans situation. Karin säger:  

Men sedan så har vi ju faktiskt många 

kvinnor som är tränare och dom gör 

alldeles för mycket. De är inte bara 

huvudtränare utan även lagledare och tar 

på sig jättemycket ansvar och bränner ut 

sig.  

Att sätta höga krav på sig själv som kvinna kan 

tolkas som ett inlärt beteende och en anpassning 

till kulturens många budskap om betydelsen av 

kön och tränarskap. Kanske kan det förklara hur 

kulturen på detta sätt bidrar till att forma en 

situation där kvinnor i tränarrollen tvingas ha 

höga krav på sig själva, vilket i sin tur också kan 

utgöra ett hinder för kvinnor att vilja bli tränare. 

I ett sociokulturellt perspektiv kan beteendet 

tolkas som att kvinnor formas av idrottskulturen 

genom de tillgängliga medierande budskapen, 

genom vilka de förstår vad det är för hinder som 

de måste ta sig runt för att hantera rollen som 

innebandytränare (Säljö, 2015). Om dessa 

hinder anses oöverstigliga, eller ha med 

ifrågasättande av kön att göra, är det lätt att 

förstå varför en kvinna kan tacka nej eller vara 

svårövertalad vid en förfrågan om att ta på sig 
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tränaruppdrag. Men grundorsaken är inte att de 

inte vill eller att de har dåligt självförtroende, 

utan att kulturen konstruerar en svår eller 

kanske till och med omöjlig roll för en kvinna 

att anta vilket därför kan påverka 

självförtroendet. En förklaring till 

underrepresentationen av kvinnor kan således 

vara att föreningskulturen varken är attraktiv 

eller gynnsam för kvinnor.  

Den paradoxala bilden som kommer till 

uttryck är att när kvinnorna lever upp till de 

kulturella förväntningarna som följer med 

kraven på kvinnor i tränarrollen, exempelvis att 

vara kunniga och starka kan det paradoxalt nog 

istället upplevas som skrämmande av 

omgivningen. Kvinnor kan alltså se det som 

obehagligt eller läskigt, som Nora uttryckte det, 

när det gäller att ta på sig en roll som tränare i 

innebandy då de riskerar att ifrågasättas. Detta 

kan adderas till risken att bemötas med 

osynliggörande eller ifrågasättande av 

beteenden i tränarrollen på grund av sitt kön 

som kvinna. Att bli ifrågasätt på grund av sitt 

kön är svårt att hantera då det inte är något man 

enkelt kan ändra. De olika genusbaserade 

förväntningarna som idrottspraktiken innebär 

för kvinnor som innebandytränare, visar en 

komplexitet av hinder och utmaningar som 

kvinnor kan möta i sin roll som tränare.  

Även pojkar i tonåren lyfts fram av tränarna 

som en utmaning för kvinnor i tränarrollen. 

Calle förklarar: 

Det kan vara så att pojkarna i laget 

reagerar och säger -’nu ska vi möta ett lag 

med en tjej som tränare’. De har aldrig 

själva haft en kvinna som tränare. Det kan 

jag se som en nackdel.  

Även Dilba beskriver på liknande sätt pojkars 

inställning till kvinnor som är tränare:  

Jag har upplevt att killarna har en 

förutfattad mening om kvinnor, eller om 

mammor, att de inte ska kunna…. Att 

dom blir förvånade att man är tjej och kan 

skjuta ett slagskott.  

Det har blivit en etablerad norm att det är män 

som är innebandytränare vilket riskerar 

signalera ett budskap om att kvinnor inte är 

tillräckligt kompetenta för att vara tränare, 

vilket bidrar till att forma individen vilket 

ytterligare bidrar till att förstärka den manliga 

normen. Tränares roll i fostran av unga 

människor är en betydelsefull faktor i skapandet 

av idrottskulturen och därmed också viktig för 

förändring. Petter lyfter fram hur viktig tränarna 

är när det gäller att motverka fördomsfulla 

uppfattningar, för att komma tillrätta med 

problemet: 

Men det är ju det jag menar, då tycker jag 

man har misslyckats som ledare…. 

oavsett om man har vunnit alla cuper och 

liksom… lämnar man över ett lag 

[pojklag] som är så att dom inte kan ta en 

kvinnlig tränare, alltså då bör man ju på 

riktigt fundera på vad man har gjort. Det 

handlar ju om att dom här killarna, om vi 

pratar killar som man har tränat, dom ska 

ju också sen ut i ett arbetsliv och kunna ha 

en kvinna som chef. Det är ju synd att man 

ens behöver tänka så, det är ju tragiskt. 

Trots de beskrivna föreställningarna om 

skillnader mellan kvinnor och män som tränare 

menar de alla att kvinnor självklart kan träna 

män och pojkar lika bra som män, men att det är 

fördomar och påtryckningar från omgivningen 

som hindrar kvinnor att anta rollen som tränare. 

Flera tränare beskriver hur kraven ökar ännu 

mer när en kvinna ska träna män. Dilba 

beskriver:  

Det krävs ju rätt mycket för en kvinna att 

vara tränare i ett herrlandslag. Alltså 

fördomar och styrka hos den kvinnan som 

tar på sig det uppdraget då det blir rätt 

mycket ifrågasättande bara för att du är 

kvinna. Men för mig är det ingen skillnad, 

det är klart att en kvinna klarar det lika bra 

som en man, det är mer 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. 

Kvinnor som tränar ett herrlag eller ett 

herrlandslag riskerar att bli ifrågasatt bara på 

grund av sitt kön. Idrottskulturen kan därför 

uppfattas som ogästvänlig gentemot kvinnor 

som är tränare. En tolkning av tränarnas 

diskussioner är att kvinnor nås av budskap om 

att de är sämre än män som tränare, vilket 

resulterar i tydliga krav på att en kvinna måste 

bevisa att hon är tillräckligt bra, (bättre än män) 

för att accepteras som tränare. 

I denna studie framkommer att de flesta 

kvinnor som är innebandytränare finns i lägre 

åldrar och på flicksidan. En tolkning som kan 

göras är att det finns färre eller lättare hinder att 

klara av i lägre ålder och i flicklag för att 

accepteras och respekteras som kvinna och 
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tränare. Detta indikeras också av tränare som 

säger att det särskilt brister med jämställdhet 

och inkludering av kvinnor som tränare på 

elitnivå. De hinder som kvinnor möter kan 

därför antas bli högre med svårare utmaningar 

för kvinnor som tränare desto högre upp i 

seriesystemet laget befinner sig. 

Tränares grundläggande uppfattningar är 

att det i tanken (teorin) går bra för kvinnor att 

vara innebandytränare för alla olika individer 

men inte i handling (praktiken) på grund av 

sociala och kulturellt konstruerade hinder som 

kvinnor riskerar att möta inom idrotten. Det 

handlar om ett kulturellt lärande och en 

påverkan på människors uppfattningar och 

beteenden som grundas i föreställningar om kön 

och genus. Manliga tränare framhåller att synen 

på manlighet och kvinnlighet är centralt. De ger 

uttryck för att män också coachar i enlighet med 

föreställningen om hur kvinnor gör. Det vill 

säga mer relationsinriktat baserat på samtal och 

diskussioner, vilket de anser vara fördelaktigt 

även för män att göra i rollen som tränare. Det 

visar att det egentligen inte handlar om 

generaliseringar av skilda egenskaper mellan 

kvinnor och män utan att det handlar om 

relationsbaserade föreställningar och beteenden 

som bidrar till, och utgår ifrån, mer fasta 

relationsmönster och genusbaserade strukturer 

(Connell & Pearse, 2015).  Oskar säger om 

svensk innebandy:  

Det är klart vi måste förändra oss. Det är 

som jag säger, jag tror att framförallt det 

gamla sättet att leda på [måste ändras]. 

Jag tror att vi måste jobba mer med 

relationer, och jag tror kvinnor är duktiga 

på det.  

Att jobba mer med relationer anses av de två 

mest meriterade manliga tränarna vara en 

ingrediens i ett modernt tränarskap. I 

datamaterialet blir det tydligt att förväntningar 

och beteenden som uttrycks medierar budskap 

om traditionella sätt att vara som kvinna och 

man. Det som traditionellt ansetts som manligt 

beteende är inte accepterat för kvinnor, medan 

det som ansetts som traditionellt kvinnligt som 

relationsinriktad anses passande.  

Forskning är övertygande om att de flesta 

psykologiska skillnader som beskrivs ofta är 

ogrundade myter. Likheterna mellan kvinnor 

och män har av forskare visats vara massiva 

(Connell och Pearse, 2015). Nya budskap om 

likheter mellan kvinnor och män i idrottsmiljön 

skulle kunna bidra till att reducera hindren för 

kvinnor i tränarroller. Samtidigt så använder sig 

människor av de tillgängliga resurserna de har 

så det går också att se det som en möjlighet att 

använda de förutfattade uppfattningarna som en 

del i en förändringsprocess. Kanske finns det, 

som deltagarna beskriver, en möjlighet att lyfta 

fram en positiv bild av kvinnor mot bakgrund 

av den förutfattade meningen om att kvinnor är 

bra på relationer då det också framhålls som en 

viktig del i en modern tränarkultur. Här kan 

kvinnan medieras som förebild. Embry et al., 

(2008) menar att olika stereotyper aktiveras när 

vi får kännedom om en ledares kön, vilket sedan 

används för att utvärdera ledaren. Kvinnor och 

män riskerar således att utvärderas mot skilda 

kriterier. 

Min tolkning är att flera av de intervjuade 

kvinnorna som är tränare har lärt sig att 

acceptera, men också att hantera, den 

sociokulturella situationen inom idrotten när det 

gäller de krav och budskap som tillhandahålls 

om kön och tränare i idrottssammanhang. 

Kvinnorna i studien kan tolkas som starka 

personer, välutbildade med stor innebandy-

erfarenhet alternativt att de har gott stöd av 

övriga tränare i tränargruppen och av 

idrottsföreningen vilket möjligtvis innebär att 

de, trots eventuella kvinnofientliga budskap, 

kan känna det som en god miljö där de verkar. 

Några av kvinnorna kan också sägas bryta mot 

etablerade manliga normer mer eller mindre 

slumpmässigt. Greta förklarar:  

I vår familj bryter vi det [normen], för det 

är ju jag som är intresserad av idrott och 

inte min man.  

En annan anledning att bryta normen för en 

kvinna är att de bara har söner. Johanna är 

tränare för sin son och säger:   

Vi har bara söner, så vi har inte haft något 

val. Det är därför vi är tränare i pojklag… 

(säger det på ett skämtsamt sätt).  

Flera av dessa kvinnor ger uttryck för att de 

själva inte har så stora problem att vara tränare 

trots de hinder och budskap som de upplevt 

medieras i relation till kön. De är samtidigt 

medvetna om hur det bidrar till att skapa en 

exkluderande miljö för kvinnor i tränar-

positioner. Det kan tolkas som att de kvinnor 

som är tränare hanterar hindren de stöter på 

medan de som saknas inte funnit tränarrollen 

tillräckligt attraktiv på grund av de budskap som 

medieras relativt tränares kön inom idrotten.  
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Hinder och utmaningar för kvinnor 
som tränare 

Manliga miljöer och strukturer 

En manlig tränarnorm som konstruerats inom 

vissa idrotter, inklusive innebandy, verkar i sig 

vara en stor del i problematiken med 

underrepresentation av kvinnor i ledande 

tränarpositioner. Män och pojkar som har makt 

att välja tränare väljer ofta män före kvinnor. 

Detta gör det lättare för män att få möjlighet att 

kliva fram och ta på sig en tränarroll men 

svårare för kvinnor. Bengt beskriver mäns makt 

när han säger:  

Vi män i chefspositioner väljer män. Det 

blir på samma sätt här [i idrotten], men det 

går av bara farten. Det är inget jag tänker 

på, förutom nu när jag tänker efter –’hur 

blev det här’?.  

Bengts uttalande visar att förfaringssättet mer 

eller mindre är omedvetet vilket tyder på att det 

är normaliserat i ledarskapskulturer. Att män 

som är i majoritet med makt att välja tränare inte 

tänker på obalansen mellan könen, utgör således 

ytterligare ett hinder för kvinnor att göra karriär 

som tränare. Däremot beskriver kvinnor att de 

ofta tänker på situationen. Kvinnor är avvikande 

från normen vilket gör att de kan uppleva den 

tydligare. Dilba berättar:  

Jamen jag tänker nog ganska ofta på det, 

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.  

Kvinnor syns inte i tränarroller så ofta som män 

gör vilket innebär att det finns få kvinnor som 

utgör förebilder som tränare. Eva beskriver att 

det också gäller på ledarutbildningar i 

innebandy: ”De två gånger jag varit på 

utbildning har jag varit själv och resten varit 

män”. Även Nora beskriver hur hon känner när 

hon ser hur siffrorna faktiskt ser ut: ”Nämen jag 

tycker att det är tråkigt liksom. Men man blir ju 

lite ledsen så, faktiskt, att det är som det är”.  

Å ena sidan uttrycker kvinnorna att de 

tänker på det ofta, å andra sidan att de inte har 

så stora problem. En förklaring kan vara att det 

som tränarna ger uttryck för att det ofta handlar 

om ett mer eller mindre subtilt motstånd mot 

kvinnor, än ett aktivt, tydligt verbalt uttryckt 

motstånd i de miljöer de valt att vistas i. Detta 

kan relateras till de kontinuerliga lärande av 

normer och uppfattningar som utgår ifrån att det 

är normalt att kvinnor är underordnade män och 

ska behandlas därefter. Det kan handla om att 

kvinnorna osynliggörs genom förutfattade 

meningar om skillnader mellan män och 

kvinnor inom idrotten. Det innebär att 

människor kanske inte förväntar sig att en 

kvinna är huvudtränaren vilket påverkar det 

bemötandet kvinnor får inom idrottspraktiken. 

Nora säger:  

Alltså i början så kunde… när jag och Åke 

[manlig tränarkollega] var ute till 

exempel så kunde jag uppleva att dom, 

jamen typ kommer fram och så hälsar 

dom alltid på Åke först.  

Fia beskriver på samma sätt hur hon tolkar 

osynliggörande av henne i bemötandet:  

När man är ute på matcher så märker man 

ju att om motståndarlaget bara är män så 

är det ju först mina manliga tränare 

[kollegor] som dom går och pratar med 

istället för mig. Det är som att det tas 

förgivet att man inte kan lika mycket. 

Effekten av beteendet blir att kvinnor inte 

inkluderas på samma sätt som män, vilket 

samtidigt kan det leda till nedvärdering, eller 

upplevelse av nedvärdering, av kvinnan och 

hennes tränarkompetens. Detta sker således 

även om det inte var mannens medvetna avsikt 

vid det specifika tillfället.  

I diskussionerna mellan tränarna synliggörs 

också att det inom idrottskulturen förmedlas att 

flickors idrott inte är lika viktig och värdefull 

som pojkars. Brist på jämställdhet verkar vara 

en orsak som på flera sätt bidrar till att kvinnor 

inte blir tränare inom idrotten. Fia beskriver: 

I många sporter är det större jippo när det 

är mansidrott. Det är större publik och 

killar inom elitidrott tjänar betydligt mer 

än tjejer. Då sänder vi ut en signal att 

tjejidrott inte betyder lika mycket och inte 

är lika viktig [som pojkars idrott]. Då 

tappar vi många tjejer i ung ålder, dom 

kommer inte ens att tänka på tränarbiten. 

Jag tror man skulle ha fler kvinnor som 

tränare om man lyfter flickidrotten 

likvärdigt med pojkidrotten. Då kommer 

tjejerna känna att dom kan satsa för att det 

betyder någonting… Så jag tror att 

samhällsbilden är en del av saken också.  

Enstaka fall av direkta verbala 

diskriminerande beteenden mot kvinnor 
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beskrivs. Ett exempel där det kan ske är vid 

formella anställningar där lön för uppdraget ska 

förhandlas, särskilt om kvinnan ställer krav på 

lika villkor som manliga tränare. Nora beskriver 

en sådan könsdiskriminerande situation när hon 

begärde samma ekonomiska ersättning som 

tränaren i herrlaget. Nora berättar:  

När dom frågade om jag skulle bli tränare 

för ett dam-SSLlag sa jag att jag skulle ha 

samma lön som herrtränaren för 

[föreningens lag] som är på samma nivå 

liksom. Då fick jag ett bemötande som att 

jag var från en annan planet liksom, fast 

jag hade mer utbildning, mer i mitt CV 

utifrån ledarskap…. Då var jag för mesig 

och köpte bara resonemanget. 

I citatet blir det tydligt hur en ensam kvinna 

har begränsad makt att mediera något annat än 

det som normaliserats i praktiken och hur 

kvinnan lätt accepterar diskrimineringen utan 

större protester. Både män och kvinnor formas 

enligt Säljö (2000) som sociokulturella varelser 

genom att använda de tillgängliga socio-

kulturella resurserna som medieras i kulturen. I 

ett sociokulturellt perspektiv har individerna 

inom innebandy i viss grad approprierat 

förhållningssättet att kvinnor är underordnade 

och mindre värda än män, vilket är tillgängliga 

budskap i praktiken som också blivit en del av 

individernas mentala verktygslåda. Personen 

med ansvar för rekrytering såg i förhandlings-

situationen det som onaturligt med lika 

ekonomiska villkor utifrån rådande kultur, trots 

hennes högre kvalifikationer samtidigt som 

kvinnan lätt accepterar mannens bemötande och 

synsätt. Detta indikerar att kulturen inte har 

möjliggjort tanken om likabehandling mot 

kvinnor och män, särskilt inte på elitnivå. Med 

Säljös ord skulle man kunna säga att 

människorna kan anses vara ’kidnappade’ av 

den ojämställda idrottskulturen. Connell och 

Pearse (2015) säger att eftersom män 

kontrollerar de flesta stora organisationer, kan 

de använda kriterier och procedurer som gynnar 

män, vilket får omfattande konsekvenser och 

bidrar till att producera och reproducera 

ojämlikheten mellan könen. Däremot i denna 

intervjusituation där problematiken diskuteras, 

ser Nora allt tydligare på situationen som 

diskriminerande och hon kritiserar sig själv för 

att inte kunna stå upp för jämlikhet. Det verkar 

krävas en distans från själva verkligheten där 

situationerna utspelar sig i samspel med andra, 

för att få syn på de mönster av beteenden och 

budskap som bidrar till en förminskning av 

kvinnans värde. I stunden när situationen 

utspelar sig verkar det naturligt och riktigt i 

förhållande till den verklighet som kontinuerligt 

konstrueras genom sociala processer och de 

medierande resurserna som kulturen bjuder när 

det gäller kön, genus och tränarskap.  

Denna idrottskulturs manliga hegemoni 

som legitimerar ojämlika genusrelationer 

mellan kvinnor och män, innebär att de 

överordnade kan behålla sin ställning genom att 

de underordnade (och andra) accepterar den 

rådande genusordningen. Detta bidrar till att en 

ojämlik genusordning kan framstå som objektiv 

och acceptabel. Hegemonisk maskulinitet 

fungerar så att vanan (normen) blir så stark att 

kvinnor kanske inte ens strävar efter jämlikhet, 

utan endast väljer att stå ut med situationen 

vilket indikeras av studiens kvinnliga tränare.

Kvinnors kulturellt inlärda underkastande 

beteenden påverkade av etablerade könsnormer 

med manlig överordning, synliggörs i den 

beskrivna rekryteringssituationen. Det krävs 

således att kvinnan är genusmedveten och stark 

om hon ska kunna uppfatta och förmedla en 

annan verklighetsuppfattning om relationen 

mellan kvinnor och män. Istället för att försöka 

förändra kulturen kan strategin istället bli att 

kvinnor sätter orimligt höga krav på sig själva 

mot bakgrund av att det finns ett motstånd mot 

kvinnor i vissa tränarroller. Det är ett sätt som 

kvinnor verkar hantera genusrelationerna i 

innebandy.  

Nora som är en erfaren innebandytränare 

förklarar hur den manliga normen och 

etablerade genusrelationer påverkar henne: 

”Fortfarande känner jag… om jag ska gå in och 

hålla i en innebandyträning för våra killar så blir 

jag mer osäker än om jag ska hålla en för 

tjejerna”. Jag frågar vad beror det på och hon 

svarar:  

Ja, det är ju en jättebra fråga. Jag kan ju 

bli förbannad på mig själv liksom, ska det 

krävas mer eller ska jag ha andra 

kunskaper? Det är ju samma ledarskap 

liksom. Men jag tror att det där sitter 

väldigt hårt i oss kvinnor också, att 

utifrån… att träna ett herrlag… och att det 

är så ovanligt… 

Oskar betonar bristen på jämställda 

ekonomiska villkor i idrottsföreningarna, 

särskilt i föreningar som har lag på elitnivå:  

”Det är jättemycket kvar när det gäller 
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spelarlöner och tränarlöner mellan damer och 

herrar i innebandy”. Kvinnor riskerar således att 

få sämre ekonomiska villkor än män för 

likvärdiga tränaruppdrag. Detta bidrar till att 

förstärka beteenden och förhållningssätt som 

gör att kvinnor inte känner samma stöd, 

trygghet, möjligheter eller intresse av att bli 

tränare. Risken finns att synen på kvinnor och 

den manligt dominerade kulturen bidrar till att 

kvinnor arbetar för mycket för att klara de 

hinder som skapas för kvinnor som tränare 

vilket kan få negativa konsekvenser för hälsan.  

I fokusgruppintervjuerna diskuteras hur 

dessa förhållningssätt i relation till kvinnor 

skapas inom idrotten och hur det kan bidra till 

bristen på kvinnor som innebandytränare. Det är 

viktigt att säga att det kan skilja sig mellan olika 

kontexter hur individer väljer att bete sig. I 

idrotten finns ett bemötande från unga spelare 

som kan skilja sig mot hur de beter sig i skolan. 

Petter berättar utifrån egen yrkeserfarenhet som 

lärare:  

Men jag tycker att det blir så… det blir så 

paradoxalt ibland för att nu jobbar jag 

visserligen på gymnasiet. Men när jag 

jobbade i grundskolan förut, du är en 

grundskolelärare… det är aldrig någon 

som ifrågasätter om det är en man eller en 

kvinna som står där framme och har 

engelska eller matte. Det är vi i idrotten 

som skapar någonting hos våra spelare 

som gör att dom ifrågasätter [kvinnor].  

Petter menar att nyckeln till förändring är att 

varje idrottsförening diskuterar och funderar på 

hur dessa förhållningssätt och beteenden skapas 

och säger: 

Men… och vad är det vi gör då i idrotten? 

Liksom, om varje förening börjar i den 

änden -’vad är det vi gör som… liksom 

skapar det?’ Då tror jag att man kan få 

igång diskussionen. Och då tror jag att 

varje förening blir lite bättre. 

Tränarna menar också att det i hög grad saknas 

ett systematiskt arbete på föreningsnivå för att 

specifikt rekrytera kvinnor som tränare. Det 

beskrivs att föreningar ofta letar tränare 

generellt. Samtidigt finns undantag där en 

innebandyförening som Sirius framhålls som ett 

gott exempel i fråga om arbete med 

jämställdhet. Petter lyfter föreningens arbete:   

Jag tycker Sirius är en klubb som gör det 

bra, dom marknadsför det bra och dom 

går ut jättebra och liksom verkligen 

trycker på att det är jämställt. Man tjänar 

lika mycket som herrspelare som 

damspelare och såna saker. Men då har 

dom säkert… det har säkert föregåtts av 

ett jobb. 

Sammanfattningsvis ser kvinnor ut att få 

kämpa mot olika komplexa hinder (manliga 

miljöer och strukturer) på tränarvägen och när 

de tagit sig förbi ett hinder så verkar de 

kontinuerligt möta nya hinder i 

ledarskapslabyrinten, om man ska tala med 

Eaglys och Carlis (2007) metafor. Att ta sig 

igenom en labyrint med hinder som innebär 

omvägar för kvinnor genom en tränarkarriär 

kräver enligt Eagly och Carli en uthållighet, 

medvetenhet och noggranna analyser av 

”pusslet” som ligger framför individen för att ta 

sig igenom den.  

Kulturella lärandeprocesser 

En bild som framträder av datamaterialet är att 

processer av det kulturella lärandet såsom 

fostran och socialisation är grundläggande för 

vilka hinder, problem eller utmaningar som 

skapas för en tränare om denna är kvinna, men 

också för vilka effekter de kan få.  

Deltagarna beskriver att det kan vara 

särskilt utmanande för en kvinna att vara tränare 

för tonårspojkar då de kan uttrycka sig negativt 

gentemot dem på grund av kön. Min tolkning av 

situationen är att pojkar inte får lära sig att det 

är naturligt med kvinnor som tränare genom de 

erfarenheter de får i innebandykulturen. Det 

verkar också som att ju äldre pojkarna desto 

starkare blir normen om att en tränare är, eller 

ska vara, en man. En fostran som grundläggs i 

tidig ålder antas av dessa tränare vara av stor 

betydelse för konstruktion av uppfattningen om 

att kvinnor inte kan leda män. Särskilt verkar 

pojkar inte få lära sig att lyssna på flickor eller 

kvinnor. Oskar säger: 

 Sen tror jag att… eftersom man är fostrad 

som man är fostrad så blir det svårt för en 

ung tjej att leda ett kill-lag. Om du skulle 

ha en femtonårig tjej som är tränare för 

elvaåriga killar, det skulle va jättesvårt 

tror jag. Men jag tror inte det är nått 

problem alls för en femtonårig kille att 

hamna med ett gäng elvaåriga tjejer. 

På frågan om vad problemet säger Oskar: 

”Nämen dom kommer inte lyssna på tjejen 

liksom”. Petter betonar vikten av att medvetet 

och långsiktigt arbeta med frågan om 
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förändrade fostranspraktiker gällande kön och 

genus inom idrottsföreningarna: 

Om vi inte tidigt jobbar in en acceptans 

hos killar och att tjejerna ska göra det 

[vara tränare], då kvarstår problemet. Så 

jag tror lite att man liksom, från tidig ålder 

som förening tror jag att man kan göra 

jättemycket. 

Karin har en yngre son som hon också tränat 

tidigare berättar om pojkars synsätt. När laget 

saknade tränare sa hennes son lite uppgivet till 

sin mamma: ”Det finns ingen pappa som kan bli 

tränare”, varpå Karin sa: ”men finns ingen 

mamma då?” Sonen tittade förvånat på henne 

som att tanken överraskade honom. Även fast 

Karin tränat sonen så har tankemönstret om 

mannen som tränarnorm etablerats vilket 

indikerar att det inte räcker med enstaka 

erfarenheter av en kvinna som tränare för att 

påverka synsätten. I dialogen synliggörs hur 

kulturella lärandeprocesser (fostran och 

socialisation) i tidiga åldrar blir av betydelse för 

om kvinnor kommer att bli tillfrågad eller om 

kvinnan vill bli innebandytränare. Men det 

räcker inte om inte också föreställningar om kön 

blir synliggjorda och bearbetas så att alternativa 

tankesätt förmedlas mer brett så nya beteenden 

kan läras in. Det kulturella lärandet i relation till 

budskap om betydelsen av tränares kön kan 

enligt min förståelse påverka kvinnors vilja att 

bli tränare. Kvinnor känner att de behöver 

mycket kunnande för att få respekt som tränare, 

en respekt som kan medföra en ökad vilja att 

vara tränare. 

I intervjuerna blir det också tydligt att ett 

sociokulturellt lärande kan påverka flickors 

tankesätt och beteende. Även om deltagarna 

beskriver att flickor accepterar kvinnor som 

tränare mer än vad pojkarna gör så lär de sig inte 

heller att det är naturligt eller viktigt med flickor 

eller kvinnor som innebandytränare. Det verkar 

som att kulturen inte fostrar flickor att tänka 

”jag vill bli innebandytränare”, ”jag klarar av att 

vara tränare” eller ”jag vill bli tränare för pojkar 

eller herrar i framtiden” vilket också skulle 

behövas för att få fler kvinnor som tränare i 

framtiden. Det betyder att de kulturella fostrans- 

och socialisationsprocesserna i en manligt 

kodad miljö också påverkar flickors och 

kvinnors föreställningar om såväl kvinnor som 

män inom idrotten, vilket i sin tur kan påverka 

ambitionen, viljan eller lusten hos flickor och 

kvinnor att bli tränare.  

Utifrån dessa tolkningar kan man lättare 

förstå och kanske hantera en situation om en 

kvinn tackar nej till tränaruppdrag eller när de 

väljer att stå tillbaka i en tränarhierarki. Detta är 

en del i förståelsen för vad som bidrar till att 

kvinnor kan vara svårövertygade att ta på sig ett 

tränaruppdrag när de får frågan. Den manliga 

dominansen, bemötandet och att kvinnor 

avkrävs leva upp till högre krav än män kan 

innebära att kvinnor självmant lämnar över 

ansvaret till män. Att kvinnor tackar nej till 

tränaruppdrag eller att kvinnor själva ibland 

väljer att underordna sig i tränarhierarkien 

upplevs också som ett problem av tränarna i 

studien. Oskar som säger att han arbetar för att 

fler kvinnor ska bli tränare i de 

innebandymiljöer han verkar i säger: 

Nu har ju vi i [föreningens namn] jobbat 

som galningar. Jag jobbar som 

distriktslagansvarig också och vi har ju 

bestämt oss för att det ska kvinnor… I år 

bestämde vi oss för att det skulle va en 

kvinna på båda ställena [i lag i föreningen 

och i distriktslaget]. Men det, det…är 

fruktansvärt svårt att få till. 

Oskar fortsätter: 

Jag har tränat ett gäng tjejer hela vägen 

från början ända upp till SSL då från de 

var 6–7 år. Jag har hela tiden krigat för att 

jag ska ha en kvinna bredvid mig. Men nu 

går det inte att få in någon i SSL, utan de 

blir lagledare, men de vill inte stå i båset 

vilket är synd.  

En förklaring till en upplevelse av kvinnors 

ointresse för tränarrollen kan därför vara hur en 

man konstrueras som det naturliga och bästa i 

en tränarroll vilket innefattar flera komplexa 

beteendeprocesser. I diskussionerna reflekterar 

tränarna över svårigheten att förklara hur 

situationen kan bli såhär: ”Det ju svårt att få 

dom [kvinnorna] att ställa upp, och varför är det 

det då?”, frågar Oskar som själv svarar i samma 

andetag: ”Det är inte lika naturligt att en tjej är 

i den positionen”. Den manliga normen för 

tränarrollen bidrar således till att ett särskilt 

beteende formas och lärs in hos kvinnor. Hanna 

beskriver hur kvinnor själva kan bidra till sin 

egen underordning: ”Jag tror generellt att 

kvinnor gärna lämnar ansvaret till andra”. Fia 

fyller i och säger: ”…som man inbillar sig kan 

mer”. Här synliggörs att människor inte står i 

direkt kontakt med en objektiv sann verklighet 

utan det är något som tolkas och konstrueras 

med hjälp av redskap som utgör integrerade 
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delar av en social praktik. Detta påverkar 

kvinnor på flera sätt, exempelvis att backa 

undan för männen eller att anstränga sig extra 

hårt i tränarrollen. Hanna beskriver hur hon 

tänker och beter sig i relation till den manliga 

normen: ”Man vill inte visa sig svag, dom ska 

inte kunna sätta sig på mig….nu ska jag bevisa 

att jag kan det här”. Det finns således en risk att 

bli nedvärderad i tränarrollen och därför kan 

kvinnan bidra till att exkludera sig själv 

alternativt (överdrivet) visa sig stark och 

kompetent.  

De kvinnor som valt att vara 

innebandytränare och de som deltar i denna 

studie kan vara de som i tillräcklig omfattning 

klarar av de generella kulturella och strukturella 

hinder och fördomar som kvinnor möter i 

praktiken. De kvinnor som intervjuas i denna 

studie ger som sagt en bild av att vara starka, 

kunniga, välutbildade och ha stöd i den 

närmaste omgivningen. Kanske har de i hög 

grad anpassat sig till den kulturella miljön och 

accepterar situationen. Några kvinnliga tränare 

visar en obryddhet när det gäller att bryta de 

könsbaserade normerna i förhållande till 

tränarrollen.  

Ett annat sätt att uttrycka det skulle kunna 

vara att kvinnorna kan antas vara ett urval av 

personer som lever upp till kraven på kvinnor i 

tränarroller, att de lärt sig hantera de kulturella 

budskapen gällande tränarskap och kön samt att 

de anpassat sig till rådande ordning trots en för 

kvinnor hindrande, exkluderande eller mindre 

gästvänlig kultur. Men risken finns att det är för 

få kvinnor och flickor som vill utsätta sig för 

denna situation, vilket kan förklara den ojämna 

könsfördelningen av kvinnor och män som 

innebandytränare som råder idag.  

Sammantaget ser innebandyföreningarnas 

kultur ut att i ett tränarperspektiv gynna pojkar 

och män men missgynna flickor och kvinnor. 

Oskar säger: ”Jag tror som kille har man ju en 

massa genvägar” vilket knyter an till metaforen 

om ledarskapslabyrinten där män uppfattas ha 

genvägar medan kvinnor har flertalet hinder att 

hantera.  

Samhällskulturen, traditioner och 
jämställdhet  

En annan delförklaring till bristen på kvinnor i 

rollen som tränare ser ut att kunna vara brist på 

jämställdhet i samhället i stort, med skilda 

förväntningar på mäns och kvinnors ansvar för 

familjelivet och arbetet i hemmet. Detta ser ut 

att vara ytterligare ett hinder för kvinnor att bli 

innebandytränare. Det blir tydligt av tränarnas 

resonemang att bristen på kvinnor i tränarrollen 

också kan hänga ihop med rotade traditioner i 

samhället. Ingvar säger ”Det är lite 

traditionsbundet sedan förr i tiden då det var 

många män som var ledare i lagen… Tyvärr har 

vi inte kommit längre än så här i föreningarna”. 

Ingvar beskriver också samhällets ojämställdhet 

som en faktor av betydelse för bristen på 

kvinnor i tränarrollen: 

I och med att båda jobbar heltid så 

kommer det ändå ta ett tag tills det blivit 

jämställt i vad det 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 i vårt samhälle idag, som 

påverkar mycket. 

Lars håller med Ingvar i diskussionen och 

beskriver att hemmets arbetsfördelning kan ha 

betydelse:  

Vi män har väl någon slags tro på att allt 

löser sig, som att -’Tvätten kommer ju in 

i skåpen av sig själv’. Det finns lite sådana 

delar och [en man] är lite tidsoptimist att 

man tänker att man hinner allt, medan 

kvinnan tänker att jag är både mamma och 

jobbar och -’jag hinner inte’. Det finns 

kanske några sådana samhällsdelar i det 

hela.  

Även kvinnor pratar om hur skilda 

förväntningar på ansvar för familjen kan bidra 

till bristen på kvinnor som tränare. Nora säger: 

”Jag tror att den här gamla normen att det är i 

hemmet… om man ska se vem som liksom ska 

sköta… huvudparten av hemmet snurrar [runt 

kvinnan] med barn och sådär. Det är väl en stor 

grej, tänker jag”. Oskar fyller i om höga krav på 

kvinnor i flera samhällssektorer: ”Men även 

förväntningar från samhället att det, nu ska ju 

dom [kvinnor] sköta hemmet men dom ska 

också vara duktiga i skolan. Vilket gör att 

utbildning går före då”. Förklaringen kan 

således också ligga i omgivande samhällskultur 

där det skapas olika förväntningar på kvinnor 

och män, vilket i sin tur kan påverka kvinnors 

möjligheter eller vilja att bli och vara 

idrottstränare. Men det handlar inte bara om ett 

ojämställt familjeliv utan också om att intressen 

förväntas vara könade. Fia säger:  
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Ja, fortfarande finns en slags norm i vår 

generation, en osynlig förväntning, att 

killar ska vara med intresserade och 

engagerade i idrotten. Den normen ligger 

fortfarande kvar, det finns inte samma 

förväntan på mig som kvinna att ta en 

tränarroll, att vara intresserad, att vara 

engagerad. 

Resultaten visar på hur komplexa och 

varierande sociala kulturella lärandeprocesser 

kan bidra till kvinnors underrepresentation som 

innebandytränare, på gruppnivå på 

organisationsnivå och på samhällsnivå. Med 

Connell och Pearse (2015) synsätt så handlar 

genus om den sociala relationen mellan kvinnor 

och män på dessa nivåer vilket kan ge 

vägledning för åtgärder som sätter fokus på 

densamma.    

 

Möjliga åtgärder för att få fler kvinnor 
att bli tränare 

Deltagarna har diskuterat och lagt fram 

flera olika förslag på åtgärder som kan 

övervägas i ett förändringsarbete. Dessa 

åtgärdsförslag har efter analys delats in i 

grundläggande åtgärdsförslag (Tabell 2) 

åtgärdsförslag på kulturell nivå (Tabell 3) och 

åtgärdsförslag på strukturell nivå (Tabell 4 & 5).  

De beskrivna åtgärdsförslagen har inte prövats i 

praktiken, utan ska ses som förslag baserat 

fokusgruppintervjuerna där tränarna fick 

diskutera möjliga åtgärder  

I en sociokulturell förståelse är lärande en 

social process där människor lär tillsammans 

och av andras sätt att tänka och förstå 

verkligheten. Det innebär att när vi deltar i en 

gemensam idrottsaktivitet där det 

grundläggande mönstret för relationen mellan 

män och kvinnor är ojämlik påverkas 

människors tänkande och beteende av det vilket 

ser ut att vara viktigt att förhålla sig till i ett 

förändringsarbete. Petter sammanfattar tydligt 

hur ett jämställdhetsarbete är en nödvändig 

grundförutsättning i ett förändringsarbete för att 

få fler kvinnor att bli innebandytränare i 

framtiden:  

Alltså en åtgärd är att aldrig glömma bort 

att det fortfarande finns en hierarki där 

mannen anses som normen, det manliga 

anses som normen. Vi kan liksom inte 

landa in i ’nu är det jämställt’ för då börjar 

vi tappa det. Sen kan vi göra saker 

jämställt ändå, men vi får liksom aldrig 

tappa att det fortfarande är stora delar av 

samhället som är icke-jämställda än. 

Petter argumenterar således för att ett avstamp 

måste tas i genusordningen mellan könen men 

säger samtidigt att det kan vara krävande en 

krävande process:  

”Det är jobbigt att göra det, tror jag… för 

många… att liksom utgå ifrån att 

obalansen finns och ta med det i alla 

beslut liksom”.  

Åtgärder som medierar nya budskap som 

innebär förändringar av föreställningar, 

värderingar, beteenden och strukturer i relation 

till kön och tränarskap är därmed centrala i en 

förändringsprocess. Resultaten visar att det är 

förståeligt att risken finns att kvinnor undviker 

positioner som tränare där de kan bli 

nedvärderade, osynliggjorda och 

diskriminerade på grund av sitt kön. Därför är 

det av vikt med ett köns- och genusmedvetet 

arbete med normkritisk grund för att finna ett 

tillvägagångssätt för att rekrytera, stödja och 

behålla kvinnor som innebandytränare.  

Grundläggande åtgärdsförslag handlar om 

centrala bakgrundåtgärder som behöver finnas 

inkluderade oavsett andra vidtagna åtgärder.  

 

Tabell 2. Grundläggande åtgärdsförslag. 

Utgå ifrån sociala normer och rådande genusordning 

i arbetet och i alla beslut som tas. 

Bryt genusmönstren tydligt, gör något nytt. Arbeta 

stort och brett för förändring på kort och lång sikt. 

Bidra till att skapa nya kulturella föreställningar  

som bygger på lika värde och jämlikhet mellan  

könen.  

Skapa jämlikhet mellan könen i tanke, handling,  

skrifter, policys, artefakter, informationstexter  

etc. i alla delar av verksamheten.  

Inkludera kvinnor och män, flickor och pojkar i 

förändringsarbetet. Många behöver arbeta med  

frågan för att förändring ska ske. 

Arbeta på flera nivåer med en medvetenhet om ett 

helhetsperspektiv (Individ, grupp, förening, 

idrottsorganisation, Idrottssystemet, samhällsnivå). 

Skapa strategier för en långsiktig och hållbar  

förändringsprocess. 

 

Diskussionerna visar att det kulturella 

lärandet av mannen som överordnad norm för 

tränarrollen behöver brytas tydligt. Det krävs 

sannolikt en bred uppslutning av både kvinnor 

och män i förändringsprocessen för att 
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åtgärderna ska bli verkningsfulla och hållbara. 

Vidare behövs kunskap och förståelse för hur 

normer kan brytas. Kulturen innebär att 

individer lär sig, fostras och socialiseras in i ett 

beteende och förhållningssätt redan från yngre 

ålder och när individen blir medlem i en 

idrottsförening. Det innebär att unga spelare, 

både pojkar och flickor kan involveras i 

förändringsprocessen utöver alla vuxna för att 

hållbara resultat ska nås. Då många hinder för 

kvinnor att bli och vara tränare konstrueras och 

kommer till uttryck på flera nivåer behöver 

åtgärder också vidtas på dessa nivåer. Dessutom 

kan det vara av fördel att många inkluderas 

(kvinnor, män, flickor, pojkar samt förbund, 

förening, grupper och individer) om målet är att 

få fler kvinnor som innebandytränare 

(Robertson, 2016).  

I följande tabell ges förslag på åtgärder som 

kan övervägas utifrån kulturell nivå. Det 

handlar om att synliggöra problemet som ett 

gemensamt kulturellt problem. För att få fler 

kvinnor som tränare behöver kulturen förändras 

då det är svårt att rekrytera människor till en 

exkluderande miljö där de ifrågasätts eller 

osynliggörs i förhållande till andra i samma 

position. 

 
 

 

Tabell 3. Åtgärdsförslag på kulturell nivå.  

 

Tydliggör vikten av att få fler kvinnor att bli 

innebandytränare. Synliggör det genom budskap i 

skrift, tal, bild, beteende, uppfattningar, 

förväntningar, diskussioner, policys etc. 

Att varje förening reflekterar över vad i 

verksamheten som skapar uppfattningar om 

olikheter mellan kvinnor och män och 

underrepresentationen av kvinnor.   

Minska omgivningens tryck på kvinnor pga. kön. 

Motverka subtila, verbala och icke verbala budskap 

om fördomar relaterat till kön samt sådana budskap 

som bidrar till att stärka en manlig norm för 

tränarrollen. 

Utveckla en kultur och ett förhållningssätt som visar 

att flickors och kvinnors idrott och ledarskap är lika 

mycket värd och viktig som pojkars och mäns. 

Arbeta för att alla tränare ska ta ansvar för 

förändring av fördomsfulla föreställningar, språk 

och beteenden i relation till innebandytränares kön.  

Börja i ung ålder att fostra pojkar att flickor och 

kvinnor kan vara tränare i normalfallet. Visa i alla 

handlingar att kvinnor är önskade som tränare. 

Lär alla flickor att de är viktiga och kompetenta som 

tränare och ge dem stöd för att klara alla hinder på 

grund av omvärldens föreställningar om kön. 

Ge kvinnor förutsättningar för att träna män såväl 

som kvinnor på lika villkor. När föreningen aktivt 

bidrar till att bryta normen kan kulturer och 

strukturer samt individers beteende förändras. 

Arbeta för att kvinnor ska ta på sig huvudansvar som 

tränare. Förebygg risken att kvinnor väljer eller 

tvingas underordna sig män i enlighet med 

genusordningen. 

Stötta kvinnor att navigera i ledarskapslabyrinten 

samt för att hantera att bryta rådande normer. 

Ha beredskap för att hantera maktrelationer och 

motstånd som kan förväntas komma till uttryck vid 

olika åtgärder. 

 

 

Det finns således många aspekter av 

normkritiskt arbete som kan relateras till 

jämförelser mellan kvinnor och män där män 

utgör normen. Om vi vill förändra normerna 

som bidrar till underrepresentation av kvinnor i 

tränarpositioner behöver vi kunskap för att 

synliggöra dem och förstå hur de reproduceras. 

Att kvinnor anses ha dåligt självförtroende 

eller inte anses vara kompetenta för att träna 

vilket lag som helst, medan män anses kunna 

det, menar jag är ett uttryck för den 

sociokulturella konstruktionen av ett mönster av 

medierande budskap om att kvinnor inte är lika 

viktiga, dugliga eller värdefulla som män. I 

många idrotter är kvinnor kvalificerade för 

tränaruppdrag idag men de har ändå svårt att få 

tillgång till uppdragen, enligt tidigare forskning 

(Kane, 2001, 2016; LaVoi, 2014, 2016b). I en 

ojämställd idrottskultur där kvinnor måste 

navigera i dessa genusmönster, på ett annat sätt 

än män, för att bli respekterade och eftertraktade 

innebär tränarrollen en utsatt, krävande och 

osäker position för en kvinna. Att det är särskilt 

krävande för en kvinna i ledarskapspositioner 

har kvinnor också lärt sig över tid, vilket kan 

vara en bakomliggande orsak till att kvinnan 

tackar nej till ett tränaruppdrag om de får 

frågan. De få kvinnor som är tränare inom 

idrotten har sannolikt lärt sig att på olika sätt 

hantera och anpassa sig till rådande 

idrottskultur och genusordning, vilket också 

kan innebära att de bidrar till att reproducera 

densamma. Kulturen kan ses som cementerad i 

strukturer varför konkreta förslag från 

deltagarna också ges på strukturell nivå (Tabell 

4 och 5). 
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Tabell 4. Åtgärdsförslag på strukturell nivå med 

avseende på rekrytering. 

Ta fram en modell för att rekrytera kvinnor som tränare. 

Arbeta systematiskt, ihärdigt och synligt med att få in 

kvinnor som tränare (utifrån medvetenhet om 

ojämställdhet, hinder och motstånd). 

Skapa jämställda villkor för kvinnor och män som 

tränare i innebandy. 

Rekrytera kvinnor till alla lag oavsett ålder, kön och 

nivå. Vidmakthåll inte könsnormerna genom att låta 

kvinnor endast träna flickor och kvinnor. 

Vid rekrytering tydliggör kompetenskrav utifrån idrott, 

ledarskap och kön. Skapa mentorer till kvinnor för att 

hantera och förstå den genusbaserade kulturen och dess 

effekter.  

Uppmuntra och rekrytera kvinnor medvetet mot 

bakgrund av idrottens manliga normer, förhållningssätt 

och strukturer. Arbeta aktivt med att söka efter och 

föreslå kvinnor till tränarpositioner.  

Riktade insatser som kan få igång rekrytering är att 

erbjuda unga tjejer ekonomisk ersättning för att bli 

ledare samt ge dem vägledning för navigering i en 

genusbaserad kultur. 

Definiera tränarrollen så det passar för kvinnors liv. 

Skapa roller och stöd så tidspusslet med vardagslivet 

och fritid fungerar på ett bra sätt för kvinnor. 

 

 

I ovanstående förslag på åtgärder ges 

konkreta exempel på vad som är viktigt i 

rekryteringsprocessen samt i förhållande till 

de villkor som skapas för kvinnor när de väl 

accepterat en position som tränare. Vidare 

ges förslag på hur unga flickor kan rekryteras 

till tränarroller, vilket också innefattar stöd 

för att hjälpa dem att förstå hur 

idrottskulturen fungerar och vad den kommer 

att innebära för dem i förhållande till 

könsstereotypiskt bemötande. Det vill säga 

en kunskap om att de kan utsättas för sakligt 

ogrundade uppfattningar och förutfattade 

meningar på grund av kön och hur detta 

hanteras.  

Slutligen diskuterar tränarna åtgärder som 

bland annat handlar om utbildning och stöd till 

kvinnor från olika delar av idrottssystemet och 

omgivningen (tabell 5).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabell 5. Åtgärdsförslag på strukturell nivå med  

avseende på stöd, utbildning och värdegrund. 

Arbeta för att behålla de kvinnor som blivit tränare. 

Utveckla relevant och önskat stöd till kvinnor mot 

bakgrund av genusordningen och hinder i 

tränarrollen. 

Arbeta med att synliggöra behov av stöd till 

kvinnor i tränarroller från personer i nära 

omgivning: tex. föräldrar, andra tränare, familj, 

personal i föreningen mfl. 

Alla involverade backar upp kvinnor till 100%. 

Kvinnor får inte ifrågasättas pga. sitt kön, inför 

nolltolerans mot diskriminering. 

Tydliggör vilka utbildningar som finns för ledare. 

Grundutbildningen kan ges för de som funderar på 

att bli ledare. Inkludera kunskap om sociokulturella 

mönster och betydelser av genus och kön.  

Ändra strukturer som bygger på att flick- och 

damidrott värderas lägre och hanteras på annat sätt 

än pojk-och herridrott.  

Både idrottsförening och innebandyförbund 

involveras och bidrar i förändringsarbetet. Förbund 

kan hjälpa föreningarna med kompetens och 

kommunikation av alternativa medierande budskap. 

 

 

Den mest grundläggande åtgärden handlar 

om att utmana och förändra dominanta normer, 

värden och ideologier som vidmakthåller en 

manlig makt och privilegierar män inom idrott 

och tränarskap samt att problemet i första hand 

betraktas som ett sociokulturellt problem och 

inte enbart ett individproblem (LaVoi, 2016).  

Förslagen pekar mot vikten av att ansvariga 

inom idrottsorganisationer, som exempelvis 

styrelser och anställda i idrottsföreningar och 

idrottsförbund visar att de har för avsikt att 

synliggöra och vidta initiativ för att lösa 

problemen med åtgärder och strategier på kort 

och lång sikt. På strukturell nivå behöver 

viljeinriktningen och ansvaret som åligger 

idrottsföreningar i förhållande till lagar, 

riktlinjer och värdegrund vara synligt i till 

exempel skrifter som riktlinjer/policy, 

handlingsplaner, idédokument, hemsidor,  
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arbetsbeskrivningar, rekryteringsplaner, dag-

ordningar, flyers, skyltar etc. Det skrivna orden 

ger viktiga signaler till kvinnor såväl som män 

(flickor som pojkar) vilket får betydelse för 

deras vardagliga interaktioner och tankar om 

kön som annars i det tysta kan fortsätta baseras 

på förutfattade, förgivettagna och socialt 

konstruerade föreställningar om kön, tränarskap 

och idrottande.  

Det handlar om att utforma riktade stöd till 

kvinnor där de som en tränare säger ”backas till 

100 procent”. Min tolkning är att kvinnor har 

kompetens och självförtroende för att utföra 

själva uppgiften som tränare, men inte för att 

möta den ojämlika idrottskulturen och de 

interaktioner som kan innebära att kvinnor 

ifrågasätts, diskrimineras och nedvärderas på 

grund av kön. Tränarnas förslag handlar också 

om att rikta stödet till kvinnor och flickor så 

länge det är en ojämlik kultur. Det behövs 

vidare mer kunskap bland kvinnor och män, 

flickor och pojkar om hur kön och genus i 

relation till tränarskap påverkar dem som 

individer. 

På organisationsnivå kan representanter 

rikta in sig på att skapa strukturella förändringar 

som främjar en inkluderande, stödjande och 

välkomnande miljö där kvinnor och flickor 

respekteras och värderas högt. Det behöver 

således skapas alternativa uppvärderande 

medierande budskap och verktyg som kan göra 

att fler kvinnor attraheras av miljö där kvinnor 

erbjuds tränarpositioner på olika nivåer. Enligt 

tidigare studier framförs vikten av att förse 

kvinnor med makt, kunskap och agens. 

Sammanfattningsvis handlar insatser för 

förändring om att tydligt bryta könsmönstren 

och den ojämlika relationen mellan kvinnor och 

män inom idrott, att skapa en genusmedveten 

rekrytering och anpassa tränarrollen till 

kvinnors kulturella underordnade situation så 

länge den består. Rollen som tränare behöver 

göras attraktiv, intressant och möjlig för 

kvinnor till skillnad mot hur den kan upplevas 

som ogästvänlig, omöjlig eller ointressant idag.  

 

DISKUSSION 
Den kunskap tränare bidrar med i denna studie 

är viktig för att nå en djupare kvalitativ 

förståelse för de sociokulturella processerna 

som bidrar till problemen med att det är få 

kvinnor som blir innebandytränare. Utifrån 

tränarnas beskrivningar framkommer det behov 

av initiativ för att lösa problemet med 

underrepresentationen av kvinnor i 

tränarpositioner. Därför är SIBFs satsning på 

forskning inom området betydelsefull för 

kunskapsuppbyggnad, för kommunikation om 

problematiken och för att skapa förändringar för 

en hållbar utveckling.  

        Studien visar att problemet inte bara 

handlar om det låga antalet kvinnor som är 

tränare, utan att problemet är mycket större än 

så. Det handlar om en socialt konstruerad 

idrottskultur som skapar ett vidsträckt och 

tydligt genusmönster av medierande budskap 

och beteenden som bidrar till konstruktion och 

reproduktion av mannen som norm. Med en 

förståelse för hur människor tillägnar sig 

genuskompetens och hur etablerade 

genusrelationer bidrar till att forma beteenden, 

förhållningssätt och maktordningar ökar 

chansen att relevanta strategier och initiativ kan 

skapas för att nå genomgripande och långsiktigt 

hållbara förändringar för att uppnå jämlikhet 

mellan könen i ledarpositioner (RF, 2019; 

SIBF, 2019).  

Denna studie ger indikationer på att styrkan 

på det specifika genusmönstret med mannen 

som norm för tränarskap är flytande och 

kontextberoende. Mönstret och ifrågasättande 

av kvinnor ser ut att stärkas ju högre upp i ålder 

som idrottsutövarna kommer, särskilt bland 

pojk- och herrlag, att öka med tävlingsnivå. 

Detta bidrar till att skilda effekter på flickors, 

kvinnors, pojkars, och mäns beteenden och 

uppfattningar om kön, tränarskap och idrott. 

Det leder till en förståelse för att det kan 

behövas olika åtgärder och stöd i olika 

kontexter och på olika nivåer för att öka antalet 

kvinnor i tränarroller. Burton (2015, 155) 

argumenterar för att ett ’multi-level 

perspective’ som inkluderar analyser av 

influenser på makro-, meso- och micronivå, 

bättre kan ge en förståelse för 

underrepresentationen av kvinnor inom 

idrottsledarskap.   

      

Hindrande normer och ojämlika 
strukturer 

Att män anses som mest lämpade för 

ledarpositioner inom idrott är en etablerad norm 

som visats bidra till att kvinnor marginaliseras 

(Embry, et al., 2008; Hovden & Tjønndal, 2019; 

Norman, 2010b; Norman, 2014). Om 
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idrottsmiljön inte är lockande, attraktiv och 

välkomnande för kvinnor så blir det svårt att öka 

antalet kvinnor som blir innebandytränare i 

framtiden.  

I grunden finns en föreställning bland 

tränarna, framförallt bland kvinnorna, att kön 

inte ska vara så betydelsefullt trots att det är så 

på många sätt. En del i konstruktionen av 

genusrelationer och genusordning handlar om 

makt. En maktfaktor är osynliggörande av 

problemen genom kontinuerlig bagatellisering 

(Hovden, 2010). När ett ideal baserat på att kön 

inte ska vara av så stor betydelse lyfts fram, 

finns samtidigt en risk att de aktuella problemen 

med manlig dominans osynliggörs och 

bagatelliseras fast det är av avgörande betydelse 

i idrotts- och tränarpraktiken. Min tolkning är 

att de medierande budskap och beteenden som 

ger uttryck för, konstruerar och reproducerar 

kvinnors och flickors idrott som mindre 

värdefull än mäns och pojkars ger en inblick i 

de kulturella maktstrukturer som kan bidra till 

att det blir brist på kvinnor som tränare inom 

idrotten (Kamphoff, etal., 2010; Leberman & 

LaVoi, 2011; Norman, 2010a; Norman, 2010b). 

Innebandykulturen riskerar att upplevas 

som ogästvänlig, ointressant och oattraktiv för 

kvinnor så länge idrottskulturen skapar 

ojämlika strukturer. I vardagen kan 

genusrelationen och manlig överordning tas för 

given, så till den grad att den kan tyckas tillhöra 

naturens ordning, trots att vi kunskapsmässigt 

vet att det är en social konstruktion (Connell och 

Pearse, 2015). Tanken om att naturliga och 

essentiella skillnader mellan könen som utgör 

grunden för de socialt konstruerade 

genusmönstren behöver kontinuerligt 

synliggöras, granskas och omförhandlas om 

förändring ska kunna komma till stånd. 

Kunskapen om hur en hegemonisk maskulin 

idrottskultur kommer till uttryck inom en 

specifik praktik som innebandypraktiken, 

genom såväl verbala som ickeverbala, subtila 

som tydliga budskap, ger en möjlighet att 

problematisera och synliggöra effekterna av de 

vardagliga sociala interaktionerna.   

Med Säljös (2015) perspektiv skulle det 

kunna påstås att innebandy som idrott har 

kidnappats av den övergripande ojämlika 

idrottskulturen i Sverige då människor som 

befolkar Svensk innebandy tar till sig av 

(approprierar) vanliga föreställningar om kön 

som bidrar till konstruktionen av manlig 

överordning inom idrott. Trots att SIBF arbetat 

med problemen tidigare genom att exempelvis 

tydligt bryta den manliga normen genom att 

tillsätta en kvinna som förbundskapten för 

herrlandslaget, så räcker det inte. Studien 

indikerar att det krävs mer genomgripande och 

omfattande insatser på olika nivåer inom 

idrottssystemet för att möta och riva de hinder 

som idrotts- och samhällskulturen skapar för 

kvinnor.  

Resultaten belyser också hur män och 

kvinnor, intar en plats i genusordningen och 

förhåller sig till den plats som de tilldelats 

genom sättet att uppträda i det vardagliga livet. 

En manlig tränare säger att män väljer män, och 

en kvinnlig tränare beskriver kvinnor självmant 

kan anta en underordnad position. Detta kan 

förklaras med de existerande genusbaserade 

mönstren och budskapen som medieras i 

idrottpraktiken. När kvinnor navigerar i 

förhållande till dessa mönster kan det samtidigt 

innebära att de inte söker sig till rollen som 

huvudtränare, inte vill bli tränare för pojkar och 

män, eller som tränare högre upp i 

tävlingssystemet då de riskerar möta ett allt 

starkare motstånd. Ett annat sätt att förhålla sig 

till genusmönstren och kraven på kvinnor 

verkar vara att arbeta extra hårt för att visa sig 

starka och kompetenta för att accepteras som 

tränare. Det kan innebära en krävande roll att 

leva upp till vilket riskerar att kvinnor tackar nej 

ifall hon blir erbjuden en tränarposition. Detta 

är viktig att ha kunskap om, och förståelse för, i 

ett rekryteringsarbete och i de initiativ som tas 

för att förändra kvinnors underrepresentation.  

Utöver den idrottsliga kontexten finns en 

könsideologi i det omgivande samhället som får 

betydelse för idrott, kvinnor och tränarskap. Om 

inte familjelivets ansvar kan fördelas jämställt 

blir det en bidragande faktor till att kvinnor inte 

blir tränare. Att kvinnor har mer ansvar för 

hemmet än män vilket tränarna lyfter fram har 

även visats av tidigare forskning bidra till 

svårigheter för kvinnor att klara av att 

kombinera ett idrottsledarskap med ett 

familjeansvar (Kamphoff, 2010; Norman 2014; 

Pfister & Radtke. 2009).  

 

Sociokulturell fostrans- och 
lärandeprocess 

Connell och Pearse (2015) belyser 

komplexiteten i lärande av genuskompetens då 

de argumenterar för att det varken är av naturen 

givet eller bara påtvingat utan att det finns en 
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aktiv agens i lärandeprocessen där individen 

medverkar i konstruktionen av före-

ställningarna om kvinnor och män. Tolkningen 

som kan göras av resultaten är att 

underrepresentationen också kan ses som ett 

uttryck för sociokulturell fostran och inlärda 

beteenden hos både kvinnor och män samt 

flickor och pojkar. Unga spelare lär sig tidigt 

om manliga normer, mäns överordning och att 

pojkars och mäns idrott ofta ses som mer 

värdefull än flickors och kvinnors baserad på 

skillnader mellan kön. Skillnader mellan flickor 

och pojkar inom lagidrott har tidigare visats 

främst sitta i uppfattningar som konstrueras om 

varandra som könade spelare, vilket relateras 

till en manlig standard där flickor har svårt att 

nå fram med alternativa budskap (Eliasson, 

2011). Vidare visar Eliasson (2011) hur 

uppfattningar om skillnader mellan könen 

vidmakthålls i könssegregerade idrottskulturer 

när människor strukturellt delas in efter kön 

vilket är norm inom många lagidrotter. I den 

manliga överordningen ingår att kvinnor inte 

respekteras som tränare på samma sätt som 

män, särskilt inte bland pojkar, vilket visar sig 

genom de beteenden som kommer till uttryck i 

innebandypraktiken något som även påvisats 

vara fallet inom andra idrotter (Hovden & 

Tjønndal, 2019; Norman, 2010b; Norman, 

2014).  

Barn såväl som vuxna lär sig kontinuerligt 

hur genusrelationer fungerar och hur de kan 

navigera i förhållande till dem. Tränarna i 

studien lyfter tydligt fram hur viktigt det är att 

åtgärderna som sätts in behöver inkludera unga 

innebandyspelare för att få till stånd en 

långsiktigt förändrad kultur som inkluderar, 

värdesätter och lyfter fram flickor och kvinnor, 

vilket i sin tur kan ge hållbara effekter på antalet 

kvinnor i tränarpositioner. Flickor och kvinnor 

ser inte ut att få uppleva, eller lära sig, att flickor 

och kvinnor är lika viktiga, duktiga och önskade 

som tränare som män i tillräcklig omfattning för 

att det ska bidra till fler kvinnor som tränare. 

Min tolkning är att dessa lärandeprocesser i 

relation till föreställningar om kön är 

grundläggande för de hinder och utmaningar 

kvinnor möter på vägen till en tränarroll. 

Argumenten om att kvinnor inte är kompetenta 

att vara tränare, eller att träna män, speglar 

enligt flera forskare den brist på respekt som 

finns för kvinnor som tränare (Hovden & 

Tjønndal, 2019; Kamphoff, 2010; Kane, 2016; 

Leberman & LaVoi, 2011; Norman, 2010a; 

Norman, 2010b;). 

 Connell och Pearse (2015) framhåller att 

genus kan både vara till skada men också till 

njutning. Det visar sig också i tränarnas 

diskussioner om de fördelar som kvinnor bär 

med sig till ett tränarteam samtidigt som de 

diskuterar hur kvinnor diskrimineras och 

ifrågasätts utifrån kön. Genusarrangemangen 

behöver beaktas för att kunna skapa positiva 

effekter av genus och eliminera de negativa, i 

ett arbete för att få balans i antalet kvinnor och 

män som blir tränare. Connell och Pearse (2015) 

kallar strategin genusdemokratisering som till 

exempel innebär att jämn representation 

eftersträvas, att förakt mot kvinnor bekämpas, 

att genusdiskriminering och diskriminerande 

normer avskaffas samt att jämställd 

anställningspolitik införs.  

Det är inte lätt att förändra inlärda 

beteendemönster som vuxit sig starka. Connell 

(2002, 110) menar att man behöver både 

”erkänna individens agens och genus-

strukturernas motspänstighet”. Enligt Connell 

kan genusmönster ses uppträda i en människas 

liv som möten med begränsningar och 

möjligheter i förhållande till den rådande 

genusordningen. I dessa möten kan individen 

improvisera, skapa, kopiera eller på annat sätt 

utveckla strategier för att hantera de situationer 

och den genusrelation som är närvarande. De 

framgångsrika strategierna, och de beteenden 

som tillåts antar med tiden fastare former och 

utkristalliserar sig som specifika 

beteendemönster för kvinnor och män som lärts 

in över tid. Resultaten indikerar att det finns en 

risk att kvinnor lär sig en beteendestrategi som 

innebär att avstå att sätta sig i en position där de 

kan bli nedvärderade, osynliggjorda och 

ifrågasatta i en tränarposition på grund av att 

hon är en kvinna. En annan strategi kan vara att 

tacka ja, men sedan överprestera och ta på sig 

stort ansvar för att nå full respekt. Det kan vara 

några strategier som kvinnor kan anta för att 

hantera hindren i tränarlabyrinten.  

Utifrån en sociokulturell analys så handlar 

det om att kvinnor lär sig att stå tillbaka. 

Idrottskulturen ser inte ut att på aggregerad nviå 

bidra till att flickor och kvinnor lär sig att de 

behövs och är eftertraktade som tränare vilket är 

viktigt för att vilja vara tränare. Enligt Connell 

avgör inte idrottsorganisationer automatiskt vad 

flickor, pojkar, kvinnor och män lär sig i 

förhållande till kön och genus, men 



23 

 

idrottsorganisationerna kan sägas skapa de 

konsekvenser som blir av organisationens 

görande, exempelvis obalansen i antalet 

kvinnor och män som innebandytränare.  

 

Implikationer - åtgärder och motstånd 

I idrottsrörelser världen över har det under lång 

tid funnits en manlig dominans på aggregerad 

nivå, från lokal ideell idrott till professionell 

idrott på internationell nivå. Flera forskare 

argumenterar för att en majoritetsgrupp med 

makt har stora intressen för att förstärka 

ideologier, praktiker och strukturer som ger 

män möjlighet att bibehålla sin status och sina 

privilegier i idrott (Claringbould & Knoppers, 

2013; Daniels, 2012; Fink, Kane & LaVoi, 

2014). Varje grupp som har monopol på makt 

har kanske inte så stor vilja att ge upp eller dela 

den makt man har. Sannolikt har kvinnor 

mycket svårt att få tillgång till välbetalda 

tjänster som tränare. Kane (2016) menar att det 

pågår en maktkamp mellan dominanta grupper 

som vill bibehålla sin position och 

underordnade grupper som utmanar situationen. 

Det innebär att den som vill förändra 

maktbalansen mellan könen kommer att stöta på 

motstånd, vilket är viktigt att inte förbise i de 

insatser som företas. Connell och Pearse (2015, 

199) menar att de fördelar män som grupp (inte 

alla) vinner på den ojämlika genusordningen, 

det vill säga ”den patriarkala utdelningen”, 

kommer att innebära ett motstånd mot 

förändringar då patriarkatet anses vara värt att 

försvara för de som tjänar mest på det.  

Att bekämpa nedvärdering och 

osynliggörande av flickor och kvinnor inom 

idrottspraktiken samt att skapa normer mot 

diskriminering av flickor och kvinnor i den 

offentliga idrottsmiljön är centralt i en 

genusdemokratiseringsprocess (Connell & 

Pearse, 2015). I ett sociokulturellt perspektiv är 

språket ett viktigt medium för inlärning av 

beteenden såväl som uppfattningar om kön och 

genus. Att med språkets hjälp sprida alternativa 

medierande budskap om jämlikhet mellan 

könen och värdet av fler kvinnor i tränarroller 

kan ses som betydelsefullt att arbeta med för att 

nå en jämn representation av kvinnor och män 

som innebandytränare.  

Ledarskapslabyrinten är en aktuell metafor 

att använda (Eagly and Carli, 2007) som ger en 

bild av att kvinnor möter hinder och utmaningar 

genom hela ledarskapskarriären och inte bara i 

relation till de högsta positionerna som antyds i 

metaforen glastaket. I innebandy handlar det 

enligt tränarna om att män har genvägar i det vi 

kan kalla tränarlabyrinten, medan kvinnor har 

omvägar med många fler hinder enbart på grund 

av sitt kön. Vägen är dock inte helt stängd för 

det är en viss andel kvinnor som är tränare idag. 

De som intervjuats är tränare för att de är 

kompetenta, för att de bidrar med sitt kunnande, 

för att de är starka (passar in på genusbaserade 

förväntningarna), för att de gillar det, för att 

deras barn behövde tränare eller för att de har 

tillräckligt med stöd i sin närmaste omgivning 

för att hantera de genusbaserade budskapen. 

Risken är dock att även kvinnor i sina strategier, 

för att navigera i den genusbaserade 

tränarkulturen, bagatelliserar de negativa 

budskap de nås av på grund av kön och 

självmant antar en underordnad position relativt 

män. På det sättet kan de passa in i mönstret 

men kunna fortsätta som tränare som de 

upplever värdefullt. Vägen behöver således 

rätas ut och hindren tas bort för kvinnorna om 

målet är att fler kvinnor ska ta sig fram till en 

tränarposition. Olofsson (1989) frågade sig 

redan på slutet av 80-talet om kvinnor har en 

sportslig chans inom idrotten, vilket fortfarande 

är en relevant fråga i ett tränarperspektiv. Har 

kvinnor en sportslig chans att bli tränare idag?    

I det sociokulturella perspektivet sker 

lärande om könets betydelse för tränarskap i 

samspel med andra, varför det kan antas vara 

mycket svårt att som enskild kvinna förändra 

situationen. Det krävs således att män i 

maktpositioner medvetet och strategiskt väljer 

att rekrytera kvinnor till tränarroller men också 

att många i den sociala praktiken möjliggör 

förändring och hanterar omgivande samhällets 

påverkan på idrotten.  

Det är av särskild vikt att sätta de beskrivna 

problemen på agendan för att lyfta fram dem 

från en slags slumrande under-ytan-tillvaro där 

de syns men bagatelliseras och accepteras som i 

sin ordning. Vidare behövs en ökad kunskap 

och förståelse för situationen. Schull (2016) 

argumenterar exempelvis för att alla tränare, 

både manliga och kvinnliga, behöver engageras 

i att reflektera över sina egna erfarenheter och 

sin roll i att skapa och reducera ideala bilder av 

kvinnor och män som tränare. Sådana 

reflektioner kan bidra till nedmontering av de 

könsbestämda stereotyper och förväntningar 

som idag belastar kvinnor och kvinnor i 

tränarroller. Eliasson (2011) menar att när 

https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/GM-02-2015-0007
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förväntningarna på människor är nära kopplade 

till maskulina och feminina stereotyper riskerar 

unga idrottare att lätt anpassa sig efter dessa och 

bidra till konstruktion av genusrelationen samt 

vid valda tillfällen (kontexter) uppvisa ett 

genusanpassat beteende.      

Flickor och kvinnor behöver utöver att 

motstånden och hindren undanröjs även stöd 

och kunskap för att navigera i förhållande till 

rådande ojämlika genus- och maktrelationer. 

Stöd behövs både på den formella nivån där 

organisationer bidrar till att försvåra kvinnors 

ledarskap vid exempelvis anställningar men 

också på den informella nivå av sociala 

interaktioner, lärande och traditioner som 

begränsar kvinnors möjligheter, vilja och 

motivation att bli och vara tränare.  

 

Några avslutande reflektioner  

 Frågan om underrepresentation av kvinnor 

som tränare behöver lyftas fram på 

agendan från en tillvaro där problemet 

osynliggörs, bagatelliseras och accepteras 

som normalt. 

 

 Problemet kan ses som en inlärnings-

process. Ojämlika genusbaserade tankar, 

uppfattningar, beteendemönster och 

maktrelationer baserade på skillnader 

mellan kön lärs in och etableras över tid 

vilket bidrar till att hindra kvinnor från 

tränaruppdrag.  

 

 Förändringsstrategier kan inriktas på 

kulturer, strukturer och individer som 

genom vardagliga interaktioner och 

beteenden bidrar till att vidmakthålla den 

ojämna maktbalansen mellan män och 

kvinnor, vilket försvårar för kvinnor att bli 

och vara tränare.  

  

 Varierande åtgärder kan utformas på kort 

och lång sikt anpassade efter kontext med  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

åtgärder, som enligt resultatet spänner över  

genusmedvetna rekryteringsstrategier på 

strukturell nivå till fostran av unga 

innebandyspelare på kulturell nivå.  

 

 Den manliga normen behöver brytas 

synligt och tydligt. Alternativa budskap 

som baseras på jämlikhet mellan könen 

behöver kommuniceras.  

 

 Arbeta för att få ansvariga personer med 

makt och möjlighet att rekrytera tränare att 

rekrytera kvinnor. 

 

 Tränarrollen behöver göras attraktiv och 

intressant för flickor och kvinnor inom 

innebandy. 

 

 Att kvinnor som tränare blir nedvärderade, 

osynliggjorda eller ifrågasatta på grund av 

sitt kön behöver förhindras. 

 

 En grundläggande långsiktig åtgärd är att 

uppvärdera flickors och kvinnors idrott för 

att nå ökad jämlikhet i förhållande till 

pojkars och mäns idrott. 

 

Min förhoppning är att denna studie har bidragit 

med kunskap som innebär ett intensifierat 

arbete med att stödja flickor och kvinnor på 

vägen mot en jämlik och hållbar utveckling som 

tränare inom innebandy och svensk idrott. 

Avslutningsvis citeras Burton (2015, 162) vars 

slutsats ligger i linje med denna studie samt ger 

en riktning för framtida insatser och analyser: 

 

Our understanding of how gender is used 

as an organizing principle influencing 

organizational practices will be crucial to 

enhancing our understanding of how to 

make organizational practices more 

gender equitable.  

                Laura J. Burton (2015) 
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Bilaga 1. Informationsbrev till deltagare 

 

 

 
 
 

Umeå universitet                              
Pedagogiska institutionen       
Idrottshögskolan               
Inger Eliasson                                  
 
 
 Lika villkor – fler kvinnor som innebandytränare 

 
I Sverige och i andra länder är det färre kvinnor än män som är tränare i många idrotter. Svenska 
innebandyförbundet, innebandyns kompetenscentrum och Umeå universitet genomför en studie 
under 2019 för att utveckla kunskap som kan bidra till att förändra situationen.  
 
Syftet med denna studie är att förstå mer om vad som bidrar till att det är färre kvinnor än män 
som är innebandytränare i Sverige och vad som kan göras för att skapa bättre möjligheter för 
kvinnor att bli tränare. Många studier och satsningar har visat på svårigheter att förändra 
situationen varför mer forskning behövs.   
 
Vi vill 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 göra gruppintervjuer med 3–4 deltagare för att tillsammans besvara frågor genom 
diskussion och därigenom skapa ny kunskap och en ökad förståelse för ett komplext fenomen. 
Inga särskilda förberedelser behövs för er som skall delta i intervjuerna som beräknas ta ca 60 
minuter.   

 
Alla personer och verksamheter som deltar kommer att hållas anonyma. Ingen annan än forskare 
och medhjälpare får kännedom om vem som sagt vad i respektive grupp. Studien följer 
forskningsetiska riktlinjer vilket bland annat innebär att deltagandet är frivilligt och att deltagare 
kan avbryta sin medverkan när som helst.  

 
Inger Eliasson universitetslektor vid pedagogiska institutionen är projektansvarig för studien. 

 
Vi är mycket tacksamma för din medverkan! 
 
Inger Eliasson                               Taru Tervo                                   
Projektansvarig Umeå universitet     Innebandyns kompetenscentrum       
Pedagogiska institutionen  Idrottshögskolan/Umeå universitet    
inger.eliasson@umu.se          taru.tervo@umu.se                        
Tel XXX-XXX XX XX                           Tel XXX-XXX XX XX  

 
 

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 2. 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 

 Hur ser ni på obalansen?  

      Finns något bra respektive dåligt med den?  

Ser ni obalansen som ett problem? Vad är det mest betydande problemet?  

 Hur ofta tänker ni på att det mest är män som är innebandytränare? 

 Hur är det att vara en tränare i en miljö där männen är i majoritet? 

FIGUR 2 Bild kvinnliga och manliga tränare 

 Vad anser ni om kvinnliga tränare kontra manliga tränare? Kompetens? 

o Vilka krav finns på kvinnor som är tränare? Skiljer sig dessa från krav på män i innebandy? 

o Hur talas det om kvinnliga tränare i innebandy? Om alls? 

 Hur bemöts kvinnliga tränare i förhållande till manliga tränare i innebandy? Vad är era erfarenheter? 

o Har ni någon gång upplevt fördomar/felaktiga uppfattningar om tränare utifrån kön? Var och hur 

kom det till uttryck? 

 Vad är det som gör att kvinnor och män inte alltid anses lika lämpade som tränare inom idrotten? 

 Är kvinnor efterfrågade som tränare i era verksamheter? (Varför/varför inte? Hur?) 

 Finns det ett behov av fler kvinnliga tränare i er miljö? (Varför/varför inte?)  

o Vad skulle fler kvinnliga tränare kunna bidra till?  

FIGUR 3 Andel kvinnor och män som landslagstränare 

 Vilka kan kvinnor vara tränare för? 

o Vilka kan kvinnor vara tränare för? Flickor, pojkar, kvinnor, män? Varför? 

o Vilka kan män vara tränare för? Flickor, pojkar, kvinnor, män? Varför? 

Motstånd/makt/hinder 

FIGUR 4 Interaktion-relation-makt att vidmakthålla med motstånd 

 Vilket intresse finns för att förändra obalansen av antalet män och kvinnor som är tränare? 

 Vad har det för betydelse för manliga tränare att det är få kvinnor som är tränare? 

 Vad har det för betydelse för kvinnliga tränare att det är få kvinnor som är tränare? 

 Hur ser maktrelationen ut mellan män och kvinnor i tränarteam? Beskriv? 

 Vad blir konsekvenserna av att det är mest män som är tränare?  

 Kan du beskriva om ni har upplevt någon form av könsdiskriminering av kvinnor som tränare?  

o Hur beter sig män/pojkar mot kvinnliga ledare?  

o Hur respekteras kvinnliga tränare av män respektive kvinnor på olika nivåer inom idrotten? 

 Vad har relationen mellan män/kvinnor i samhället (män överordnade) för betydelse för kvinnors 

möjligheter och vilja att bli och vara tränare? 

 Hur möter ni eventuellt förtryck mot kvinnor som tränare? Sexistiska kommentarer? 

o Är det svårt att gå emot en norm om att män lämpar sig bättre som ledare än kvinnor? 

Strukturer (formell nivå-förening/förbund och informell nivå – familj) 



 

FIGUR 5 Hinder och stöd i genuslabyrinten 

 Vad finns det för strukturer som hindrar kvinnor från att ta på sig tränarjobb? 

(Individens uppfattningar, förväntningar, utbildning, stöd, karriär, media, samhälle)  

o Hur påverkar dessa kvinnor i relation till tränaruppdrag? 

 

 Vad finns det för stöd till kvinnliga tränare idag?  

o Vad behöver kvinnor för stöd för att kunna och vilja vara tränare anser ni? Från föreningen, 

förbundet, familjen etc.?  

o Finns det en brist på stöd idag? 

o Vilken betydelse har tränarutbildning? Hur bemöts kvinnor på tränarutbildning? 

 

 Vilken betydelse har det för män och kvinnor att ha varit tränare? 

o Vilka värden ger det? För karriärer etc. (likheter/skillnader)? 

Åtgärder för lika villkor och möjligheter för kvinnor som innebandytränare 

FIGUR 6 Stärkta villkor för kvinnor – hur då? 

 Hur kan villkoren och förutsättningarna för kvinnor som tränare kan stärkas? 

o Vilka åtgärder tror ni är viktiga för att fler kvinnor ska bli och kunna vara tränare i innebandy? 

o Vilka ska vidta dessa åtgärder för att det ska kunna ske inom innebandy? 

o Hur kan män och pojkar bidra till att stödja kvinnor som är tränare i en manligt dominerad 

idrottskultur?  

 

 Vad behöver ske för att kvinnliga innebandytränare ska accepteras och ges ’lika villkor’ som manliga 

tränare?  

 Hur bemöta motstånd? 

 Hur ska kvinnor ges mer makt? 

 Hur viktigt anser du att det är att förändra denna obalans? 

 

Avslutningsvis: Finns det något som du vill lägga? Tack för ert deltagande! 

 

  



 

Bilaga 3. 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. 

  



 

Bilaga 4. Diskussionsfigurer 

 

 

             

Diskussionsfigurer 1-3, om idrottskultur, om män och om kvinnor som tränare. 

 

 

 

 

 

 

             
 

Diskussionsfigurer 4-6, om motstånd/makt/hinder, om strukturer och åtgärder för lika villkor. 
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