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Förord 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till alla respondenter som har avlagt sin arbetstid 

och fritid för att hjälpa oss med denna uppsats. Utan er hjälp hade denna idé och uppsats inte 

gått att förverkliga. Stort tack och lycka till med ert fortsatta arbete. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Daniel Alsarve som gett oss en ögonöppnare 

för en helt ny värld, samt stöttat och visat oss nya synsätt och perspektiv när vi kört fast. Tack 

även till våra opponenter för era tankar. 
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Sammanfattning 

 

Kvinnor är underrepresenterade inom svensk pojk- och herrfotbollen på alla nivåer, både som 

spelare, ledare och på styrelsepositioner. Hur är det som kvinna att verka inom en manlig 

kontext, vilka anledningar finns att det är en underrepresentation inom fotbollen och varför är 

det svårt att förändra detta komplexa fenomen? 

 

Studien syftar till att undersöka vad manliga och kvinnliga fotbollsledare upplever är 

anledningen till att kvinnor är underrepresenterarede som tränare samt vad de anser den egna 

föreningen gör för att öka den kvinnliga tränarrepresentationen inom pojk- och herrfotboll. 

För att undersöka detta syfte användes en kvalitativ metod. Empirin samlades in genom 

personliga intervjuer och telefonintervjuer. Materialet analyserades och kategorier växte fram 

som var relevant till syftet och frågeställningen. De resultat som framkom i studien har sedan 

diskuterats i förhållande till tidigare forskning. 

 

Underrepresentationen av kvinnliga tränare inom pojk- och herrfotboll är svår att förändra. I 

studien framkommer en mängd olika faktorer och det är många aspekter som spelar in. Först 

och främst är ledarskap och fotboll hårt knutet till maskulinitet och manlighet. Intresse, 

ekonomi, och personligheterna spelar stor roll. Föreningarna har kommit långt i sitt arbete 

med att minska underrepresentationen och använder sina resurser för att förbättra 

underrepresentationen men ändå är det inte tillräckligt. Det krävs en förändring av hela 

strukturen och samhället i stort för att kunna förändra detta.  
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1. Introduktion 
 

 

”Det andra lagets tränare verkade inte fatta att det var jag som var 

tränaren. De snackade med vår materialare, tittade knappt på mig 

förrän en av dem vände sig och sa: ’Ska inte du vara hemma och kolla 

på melodifestivalen’” (tränare X). 

 

Citatet ovan är från en kvinna som är tränare till ett herrlag i fotboll till en lokaltidning i 

Mellansverige när hon berättade om den gångna säsongen i division 4. Hon är fotbollstränare 

samt en före detta elit- och landslagsspelare för Sverige. 

 

Att utvecklingen inte förändrats är anmärkningsvärt. Redan på 1990-talet uppmärksammades 

flera tillfällen då kvinnliga tränare misstogs för att vara föräldrar eller arrangörer även fast det 

stod tränare på deras kläder (Staurowsky 1990). När personer blir nedvärderade av andra skäl 

än kunskapsmässiga på grund av att de är underrepresenterade i ett sammanhang är det ett 

allvarligt problem. Det är en orsak till att underrepresentation inte förändras, miljön känns 

hotfull och nedvärderande för de individer som verkar i den (Norman 2010). 

Riksidrottsförbundet (2016) arbetar för att alla kvinnor och män ska ha samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och områden inom idrotten, då fungerar det inte att 

kvinnor som verkar i en manlig miljö blir ifrågasatta såsom exemplet ovanför. 

För att gå tillbaka till citatet ovan är det ett provocerande bemötande mot en tränare för att 

hon är av det traditionellt kvinnliga könet istället för det traditionellt manliga könet, fastän 

hon har mer kunskap, erfarenhet och utbildning än alla andra tränare i division fyra som hon 

verkar i (i fortsättningen kommer vi att skriva kvinnor och män som en förkortning av det 

traditionellt kvinnliga och det traditionellt manliga könet). Vad är det som gör att kvinnor att 

möter denna typ av föreställning i en sådan folklig idrott som fotboll? 

 

Genus, vilket underrepresentationen är en del utav, finns inom fotboll för att både fotboll och 

ledarskap är hårt knutet till maskulinitet och manlighet (Fundberg 2016). I denna studie ska vi 

undersöka synen på underrepresentationen i en mansdominerad idrott som fotboll, hur 

kvinnor och män ser på genus, underrepresentation och ledarskap. 
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2. Teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning 
 
 

2.1 Genus 
 

Genus kan definieras på många olika vis, Nationalencyklopedin (2016) beskriver det på 

följande vis ”genus är ett annat ord för människors sociala kön. Det sociala könet avser vad 

som är kvinnligt och manligt”. 

 

Connell & Pearse (2015) ger en ”informell” förklaring för genus ”hur samhället förhåller sig 

till människokroppen och de många konsekvenserna som det ”förhållningssättet” får både i 

vårt privatliv och för mänsklighetens framtid”. Det är det vi kommer utgå ifrån i denna studie, 

och inte enbart om människors sociala kön som Nationalencyklopedin menar. Förhoppningen 

är att den kunskap som produceras och förklaras i denna studie kan påverka människor och 

deras synsätt. 

 

Connell & Pearse (2015) som är de ledande forskarna inom genus menar att genus inte är 

någonting som är givet från födelsen, men inte heller någonting som skapas av sociala normer 

eller från myndigheterna, utan det är människorna som konstruerar sig som maskulina eller 

feminina. Generellt är kunskapen om genus för den genomsnittliga personen bristfällig, den 

traditionella synen är att människor har ett kvinnligt eller manligt kön. Den ”nya” informella 

förklaringen som Connell & Pearse (2015) beskriver om genus anser en del människor är 

provocerande om hur samhället förhåller sig till människokroppen och att dessa personer 

bryter mot normerna i samhället. Människor som inte passar in i normen som manligt eller 

kvinnligt, eller feminina eller maskulina har en tendens att bli utsatta på grund av det. Connell 

& Pearse (2015) menar att det är stora skillnader i förklaringen om begreppet genus beroende 

på vilket land det är som ska precisera begreppet. Kunskapen om ämnet varierar beroende på 

ländernas utveckling, tradition och synsätt. En grundläggande och gemensam syn på 

begreppet är att det är tudelat. Om uppdelning mellan traditionellt manligt och kvinnligt kön 

finns preciseras genus som de skillnader som motsvarar, förstärker, eller orsakar uppdelning 

mellan manligt och kvinnligt kön. Ett annat synsätt på genus är att det är relationer som ska 

vara i fokus, inom vilka sociala relationer som grupper och individer agerar inom. De sociala 

relationer som sker dagligen bildar enligt den sociala teorin ”strukturer”, som påverkar de 

alldagliga sakerna vi gör och alla sociala mötena som sker. 
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Enligt Connell (2008) är maskulinitet ett av de mest förvirrade begrepp inom vetenskap. 

Begreppet är svårt att definiera och det finns ingen riktigt sammanhängande vetenskap om 

maskulinitet. För att analysera maskulinitet används en modell för genus-strukturen som 

bygger på relationer inom makt, produktion och emotionell bindning som kan tolkas som 

ekonomiska faktorer och känslor. Relationer som bygger på makt är den generella 

underordningen av kvinnor och manlig dominans. Produktionsförhållanden bygger på 

genusuppdelningen i arbetet. Skillnader på löner, att män har chefspositioner och deras 

sociala position i samhället är en del av den sociala konstruktionen av maskulinitet. 

Emotionell bindning betyder hur man ser på sexuell åtrå och hur den karaktäriseras genom 

känslomässiga avyttringar. 

 

Maskulinitet har funnits en lång tid inom idrotten, den fanns redan på 1800-talet då brittiska 

internatskolor fostrade en idrottslig miljö som användes för att göra pojkar till män. Idrotten 

användes som ett forum för att fostra ledare, för med maskulinitet medföljer respekt och med 

respekt tillkommer makt. Makt i sin tur är ett begrepp som visar att en person innehar en 

hierarkisk position där den kan påverka. Olympiska spelen är ett exempel på makt och 

maskulinitet, det grundades på 1800-talet och syftet enligt vissa forskare var att tävla i 

maskulinitet, vem som är mest manlig genom egenskaper som styrka eller att vara först 

(Jönsson 2015). 

 

Inom idrotten är maskuliniteten en stor faktor, alla personer i den miljön får ett val, antingen 

anpassa sig efter omgivningen och dess normer eller gå sin egen väg och konstruera egna 

maskulinitetsnormer (Connell 2008). Idrotten är ett område där män har möjlighet att skapa 

handlingskraft, makt och utrymme för sig själva på bekostnad av de som inte vill följa de 

maskulina normerna inom idrotten (Messner 2002).  

 

Män och pojkar är överrepresenterade i brottsstatistiken, en anledning är att de fostras under 

uppväxten till att vara förberedda för ”krig”, män ska vara macho och de flesta idrotter som 

dem utövar går ut på att ”krossa motståndaren”. Ett exempel är fotboll, en fysisk sport som 

kräver dominans och handlingskraft (Connell & Pearse 2015). Geary (1998) menar att fotboll 

är en sport som definieras av ”manlighet”. Där män ska visa vem som är störst, starkast och 

har mest makt. Andra saker som män är överrepresentativa i är militära organisationer, 

byggbranschen och organiserad brottslighet. Brottsförebyggande Rådet (2016) visar att män 
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är misstänkta för 82 % av alla misshandelsfall i Sverige. Män, pojkar och manlighet tycks ha 

täta kopplingar till våld, dominans och andra machoideal. Schlesinger & Schlesinger (2013) 

beskriver att fotboll är en arena där man demonstrerar maskulinitet. Att tuffhet och 

aggressivitet sammankopplas med fotboll och de kvinnor som utövar idrotten, spelare som 

tränare, inte längre ses som “riktiga” kvinnor längre. Enligt Schlesinger & Schlesinger (2013) 

är fotboll en mansdominerad sport och kvinnor är kraftigt underrepresenterade i 

idrottsföreningar, både som tränare, i styrelser och andra höga positioner 

 

Utövandet av genus och makt påverkar också organisationer, genom vilka som är 

representerade, vilka som rekryteras och hur makt förmedlas bland organisationens 

medlemmar (Connell 2008). 

 

2.2 Makt och rekryteringsprocess 
 
Maktfördelningen i olika organisationer är hierarkisk, den är toppstyrd uppifrån och ned, i 

toppen sitter det personer från det traditionellt manliga könet. Det är inte bara i 

företagsvärlden som männen styr, utan även där lagar och regler bestäms, i våra politiska hus 

världen över. Om det är en ojämn fördelning av makten på toppen genomsyrar den hela 

organisationen, det är svårt att förändra på ”golvet” om det inte sker förändringar på ”toppen” 

(Connell & Pearse 2015). 

 

Makt och genusproblematiken blir påtaglig i rekryteringsprocessen i olika mansdominerade 

yrken, där tillsättandet av en fotbollstränare är ett bra exempel. Eftersom det är ”traditionellt” 

manliga egenskaper som eftersöks är det manliga egenskaper som blir kriterierna till 

tjänsterna. På så vis missgynnar det kvinnor i processen. Det är inte bara i fotbollkontext som 

kvinnor missgynnas, även inom de flesta storskaliga organisationer där män har makten 

missgynnas kvinnor. Vid rekryteringsprocessen och vid tillsättandet av en ny tjänst finns det 

många gånger både i nutid och historiskt kriterier som gynnar den traditionellt manliga stilen 

och missgynnar den kvinnliga (Norman 2014). Schlesinger & Schlesinger (2013) menar att 

det är därför det tillsätts få kvinnor som tränare inom den tyska fotbollen, de missgynnas i 

rekryteringsprocessen och av kriterierna som ställs. Norman (2014) visar att män på ledande 

helst rekryterar personer som har samma egenskaper och synsätt som de själva, på så vis 

strävar och söker samt rekryter dem helst en “kopia” av sig. 
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Callerstig (2014) menar att ett annat problem är intresset för det specifika området, att 

grupper som är underrepresenterade generellt har ett mindre intresse för området, då är det 

svårt att rekrytera människor med de angivna kriterierna om urvalet är begränsat. Det är ett 

strukturellt och grundläggande problem där det handlar om att förändra hela den 

grundläggande synen på yrken, intressen och vilka det är skapade för. 

 

2.3 Hur präglas idrotten av den manliga dominansen och vilka blir 
konsekvenserna för de som inte lever upp till idrottens normer? 
 

Idrott är ett område där genus och maskulinitet skapas och formas, pojkar blir till män och 

tjejer blir till kvinnor genom idrotten (Connell 2008). Jönsson (2015) menar att det är en 

tudelad frågeställning, för att om en förändring sker och de maskulina egenskaperna och 

formerna försvinner inom idrotten, förblir idrotten densamma då och som den traditionellt har 

varit. Det vill säga, för att genusfrågan ska ha någon påverkan och för att öka kvinnors 

representation behöver kanske idrottens struktur, regler, utövande med mera förändras. 

 

Enligt Connell (2008) fortsätter idrotten att växa och inom den miljön finns det ett språkbruk 

som är tydligt riktat för män och som är präglat av ett tydligt kvinnoförakt. Under de senaste 

decennierna har stora pengar investerats i idrottsvärlden, den har blivit synligare och fått en 

politisk vikt. På grund av ett stort fokus är på manliga utövare inom idrotten har den blivit ett 

viktigt organ för representationen och definitionen av genus. Idrotten är organiserad med 

bestämda sociala relationer med tävling och hierarki för manlig dominans och uteslutning 

över kvinnor. De här sociala genusrelationerna är ett faktum med männens större idrottsliga 

framgångar och Connell (2008:95) menar att “De fungerar som ett slags symboliskt bevis på 

männens överlägsenhet och deras rätt att härska”.  

 

Fotbollen startades av män, för män (Jönsson 2015). Dessa maktstrukturer genomsyrar 

idrotten än idag och är ett område som riksidrottsförbundet satsar på att göra jämställt. Deras 

mål är att alla ska ha samma möjligheter, skyldigheter och resurser oavsett kön. 

Riksidrottsförbundets övergripande mål är att det minst ska vara 40 % av det minst 

representerade könet som är med i beslutande organ vilket motsvarar de högre instanserna 

såsom styrelseposter och liknande i organisationer. Ett annat mål som är att killar och tjejer 
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ska tilldelas resurser på samma vis, dem ska även ha samma förutsättningar och prioriteras på 

liknande villkor, inte bara som spelare utan även som ledare (Riksidrottsförbundet 2016).  

 

2.4 Underrepresentation 
 

Generellt är kvinnor underrepresenterade som ledare i idrott på alla nivåer (Leanne 2014, 

Ottosen et al. 2010, Adriaanse & Schofield 2014, Pfister & Radke 2009, Schlesinger & 

Schlesinger 2013). Detta stödjs även av Ottesen et al. (2010) som menar att jämställdhet är en 

vital faktor främst i Norden men verkligheten visar sig att det fortfarande är en låg andel 

kvinnor på ledande positioner. Över de senaste årtionden har målet varit genom politiska 

initiativ att skapa en högre jämställdhet på ledande positioner men inom idrotten är kvoten 

fortfarande låg (Hartmann & Pfister, 2003). Enligt Guzel (2015) finns det en oenighet om den 

framtida synen på att kvinnor kommer få fler ledande positioner. Jämställdheten har blivit 

bättre med åren men dock inte tillräckligt och utvecklingen har stagnerat. Adriaanse & 

Schofield (2014) samt Ottesen et al. (2010) tog upp problemet kring kvotering som progressiv 

metod för att skapa förändring för att det skulle bli en bättre jämställdhet. I studierna 

(Adriaanse & Schofield 2014, Ottesen et al. 2010) framgick det, även fast det finns en 

könskvotering så finns det ingen större vilja till att uppnå det. En anledning till det kan vara 

att de är nöjda i organisationen i fråga. En annan anledning till det kan vara att det var flest 

män på de ledande positionerna i de organisationerna, och de är inte intresserade till en 

förändring (Adriaanse & Schofield 2014, Ottesen et al. 2010). Adriaanse & Schofield (2014) 

menar att de kvinnor som innehar en styrelseplats i en förening har ett ansvar för att det inte 

satt fler kvinnor på ledande positioner. Connell (2008) menar att de som har dominerande 

positioner inom idrott är män och det är baserat på manlighet i stort och på olika sätt 

exkluderar kvinnor och kvinnlighet. Detta kan ses som en teoretisk förklaring och 

undersökningen bygger på att söka empiriska förklaringar till kvinnors underrepresentation 

inom fotbollen. 

 

En faktor som bidrar till att kvinnor oftast fastnar på en nivå är att de slår i ”glastaket”. Det är 

ett osynligt tak som innebär att kvinnor begränsas till en mellannivå i mansdominerade 

miljöer, vilket innebär att är svårt för dem att nå ledande positioner i den miljön (länsstyrelsen 

2016). Forskning visar att de kvinnorna som har brutit sig igenom glastaket och innehar 
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ledande positioner i en mansdominerad miljö ofta har haft en mer maskulin ledarstil 

traditionellt sett. Det verkar vara nyckeln för att komma över glastaket (Brown & Light 2012). 

 

Att vara underrepresenterade i en miljö kan kännas hotfullt och svårmanövrerat, det kan 

krävas att de anpassar sig efter förutsättningarna och kulturen för att överleva på positionen. 

Ett exempel är kvinnor i manlig miljö, de måste anpassa sig efter männens regler för att 

överleva på positionen. Exempel på traditionellt manliga egenskaper som används för att 

överleva är auktoritärt ledarskap där man utövar makt och kraft för att befästa sin åsikt och 

position (Puwar 2004).  

 

2.5 Motstånd till erkännande 
 

Tränare/ledare av det kvinnliga könet känner ett behov av att utveckla sig kontinuerligt för att 

bevisa för sig själva dem är tillräckligt bra gentemot män. De tycker också att det är en hotfull 

och fientlig kultur inom den miljön. Det är en anledning till att kvinnor och män har en 

uppdelning i olika forum för utveckling såsom tränarutbildningar med mera (Norman 2010).  

Kvinnor måste bevisa sin kunskap innan de blir accepterade av män, de måste jobba mycket 

hårdare för att få respekten på sin position, både av kollegor och spelare. Respekt skapas 

genom att ha bra kunskap inom sitt område och det måste ständigt bevisas både för sin 

omgivning och sig själva (Staurowsky 1990). Kvinnor innehar bara respekt inom miljöer där 

de är välkända, och för andra personer som de träffar första gången måste de jobba väldigt 

hårt för att få respekten och erkännandet de förtjänar (Norman 2010). Ett exempel är det vi 

har i början av studien  

 

”Det andra lagets tränare verkade inte fatta att det var jag som var 

tränaren. De snackade med vår materialare, tittade knappt på mig 

förrän en av dem vände sig och sa: ’Ska inte du vara hemma och kolla 

på melodifestivalen’” (Tränare X) 

 

En central del som formar en organisation och dess strukturer och synsätt är de som har rätt 

att utöva ledarskap, implementerar beslut och sitter på hierarkiska maktpositioner. Därav har 

ledarskapet en betydande del för jämställdhet och genusfrågor. 
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2.6 Ledarskap 
 
Ledarskap finns och utövas överallt i samhället, alltifrån på rasten i skolan när barn spelar 

fotboll till höga chefer i företagssfären i samhället. Ledarskap kan beskrivas följande vis; ”när 

någon avsiktligt påverkar eller styr andra människor för att uppnå ett mål” (Forslund 2013). 

Jacobsen & Thorsvik (2010) beskriver att ledarskap inom organisationer behandlar tre olika 

delar som tillsammans utgör en helhet, att forma en eller flera personers handlingar, styra 

andra människor till att göra något och se till att organisationen når upp till de utformade 

målen. 

 

Ledarskapet prövas när ett beslut ska implementeras, det är vanligt med konflikter när det 

sker förändringar, hur utfallet blir styrs till stor del av ledarskapet och om följarna litar på sin 

ledare (Callerstig 2014). Alla människor är olika, därför är det naturligt att ledarskap utövas 

på olika vis, det finns ett antal olika teorier som beskriver hur olika ledare agerar i olika 

situationer, det kallas för ledarskapsstilar.  

 

2.7 Ledarskapsstilar och användning av dessa beroende på 
personlighetsdrag 
 

De två största ledarskapsstilarna är transaktionellt och transformativt ledarskap. 

Transaktionellt ledarskap handlar om utbytet mellan organisationen och medarbetaren. Om 

medarbetaren sköter sitt jobb blir hen belönad, transaktionellt ledarskap går ofta hand i hand 

med en auktoritär ledare som styr och bestämmer över verksamheten med hela handen. En 

transformell ledarskapsstil är motsatsen, den stilen handlar om att motivera, inspirera och 

engagera medarbetaren för att den ska nå nya mål och på så vis även förbättra företaget 

(Forslund 2013).  

 

Inom idrottens värld är det som i resterande del av samhället få kvinnor på de översta 

positionerna, oavsett om det är FIFA, nationella förbund eller på gräsrotsnivå. Hovden (2010) 

beskriver att anledningen till det är att det ofta föreligger ett androcentrisk synsätt. Det 

förklaras att det är genom ett maskulint synsätt som en ser på människan, kulturen och 

historien. På grund av bland annat starka traditioner finns det manliga synsättet kvar på hur 
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organisationer och ledarskap ska styras. Den generella normen på ledarskap är maskulin och 

även om det finns en neutral könssyn ligger det kvinnliga könet i underläge på grund av det 

ideal på ledarskap som finns (Hovden, 2010). För att få en ledande position inom idrott är 

idealet en maskulin ledarstil (Brown och Light 2012, Pfister & Radke 2009, Hovden 2010).  

 

Kvinnor som ledare debatteras flitigt, forskning visar många olika resultat om kvinnor på 

chefspositioner och om deras ledarskapsstilar skiljer sig gentemot männens. Några generella 

egenskaper som kvinnor använder i sin ledarskapsstil är följande; öppna för andras 

synpunkter, samarbetsorienterad, empatiska samt mer engagerade och omsorgsfulla (Jakobsen 

& Thorsvik 2010). Brown & Light (2012) beskriver att kvinnor som är ledare formas efter 

deras uppväxt, ledarskapsstilen är varken transformativ eller transaktionell för att de föds med 

ett visst kön, utan formas under uppväxten av sin omgivning och kultur till en viss 

ledarskapsstil oavsett kön. Generellt har kvinnor som är ledare på högsta elitnivå en ledarstil 

likt det transaktionella och auktoritära ledarskapet medan ledarskapsstilen på gräsrotsnivå är 

mer likt det transformella och mer allmänt ”kvinnliga”. Dock menar Kuchynková (2015) att 

organisationer blir mer effektiva med en coachande och delegerande ledarskapsstil. Det kan 

liknas med den transformella ledarskapsstilen. Burton & Peachey (2010) anser att det 

transformella ledarskapet är nyckeln till en mer effektiv och framgångsrik organisation, 

däremot menar de att kön inte kan knytas till någon speciell ledarskapsstil. Det är 

uppseendeväckande att kvinnor överlag i samhället inte har mer inflytelserika positioner då 

forskning visar att kvinnligt ledarskap är framtiden, anledningen till det är att kvinnor bland 

annat är mer flexibla i sitt ledarskap och klarar av att leda organisationer på ett mer effektivt 

sätt (Alzougool et al 2015). Att kvinnlig ledarskapsstil är framtiden är positiv för kvinnor, det 

kan förhoppningsvis slå ut tradition och maktstrukturer så att kvinnor får samma möjligheter 

och chanser som män.  

 

2.8 Brister i tidigare forskning 
 
Det finns motsättningarna i forskningen om ledarskap och dess olika ledarstilar. Hovden 

(2010) menar att den ultimata ledarstilen ska ha maskulina drag, att normen för en ”god 

ledare” är en maskulin ledarstil med stor pondus. Medan Alzougool et al (2015) visar att en 

kvinnlig ledarskapsstil är mer effektiv och bör vara eftertraktad på alla ledande positioner.  
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Teorin som har använts i denna undersökning har för det mesta varit ifrån andra länder och 

kulturer än vad vi verkar i. Därför är det en utmaning att applicera teorin ifrån andra kulturer 

till Sverige och den miljön. De flesta forskare har även utgått ifrån, i sitt urval, vad kvinnor 

har för åsikt om problemområdet och har inte tagit med vad männen har för uppfattningar i 

sina undersökningar. Connell (2008) menar att genus är svårgripbart och svårdefinierat och 

det har varit ännu en utmaning att tolka, förklara och beskriva begreppet och de olika 

perspektiven i detta problemområde. 

 

Fundberg (2016) menar att anledningen till att det är så få kvinnliga fotbollstränare beror på 

två saker, det ena är att fotboll är en idrott som är knutet till maskulinitet och manlighet, det 

andra är att även ledarskap är hårt knutet till maskulinitet och manlighet. Han berättar att trots 

det är fotboll den andra största idrotten för kvinnor i Sverige idag. Enligt Pfister och Radtke 

(2009), Norman (2012) finns ingen riktig förklaring till varför det finns en 

underrepresentation för kvinnliga ledare inom fotbollen. Connell (2008) menar att anledning 

till att ledande positioner inom idrotten är baserad på manlighet och på olika sätt exkluderar 

kvinnor och kvinnlighet. Detta kan ses som en teoretisk förklaring och undersökningen 

bygger på att söka empiriska förklaringar till kvinnors frånvaro inom fotbollen. Det leder in 

oss på problemområdet om varför det finns en underrepresentation för kvinnor som ledare i 

manlig kontext.  
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3 Syfte 
 
 
Studien syftar till att undersöka vad manliga och kvinnliga fotbollsledare upplever är 

anledningen till att kvinnor är underrepresenterarede som tränare samt vad de anser den egna 

föreningen gör för att öka den kvinnliga tränarrepresentationen inom pojk- och herrfotboll.  

 

3.1 Frågeställning 
 

 Vilka faktorer upplever manliga och kvinnliga fotbollsledare är anledningen till att 

kvinnliga tränare är underrepresenterade inom pojk- och herrfotboll? 

 

 Vad anser manliga och kvinnliga fotbollsledare att sin förening gör för att öka andelen 

kvinnliga tränare inom pojk- och herrfotboll? 
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4 Metod 
 

Utgångspunkten i denna studie är att undersöka underrepresentationen för ledare som är 

kvinnor. För att uppfylla syftet och ge svar på frågeställningen diskuterades olika metoder och 

en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer ansågs passa bäst till studien. För att få 

en djupare förståelse inom området intervjuades fyra kvinnor respektive tre män som är ledare 

för pojkar/män. Motiveringen till det är att få olika perspektiv och synsätt från båda könen 

eftersom få forskare har tidigare använt det tillvägagångssättet då de endast har fokuserat på 

kvinnor som ledare. 

 

4.1 Semistrukturerad intervju 
 

En semistrukturerad intervjumetod användes i denna studie med en intervjuguide (Bilaga 1) 

som skapades utifrån tidigare forskning för att uppfylla syftet (Bryman & Bell, 2013). De 

teman som ingick i intervjuguiden var ledarskap och underrepresentation och ur dessa teman 

skapades öppna frågor för att ge respondenterna en frihet att förmedla deras åsikter och tankar 

om ämnet. Genus var med som ett övergripande perspektiv på hela undersökningen. Dessa 

frågor var korta men breda så svaren blev utförliga och långa (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Följdfrågor ställdes men intervjuaren tänkte också på att undvika att ställa ledande frågor 

(Bryman &Bell, 2013).  

4.2 Telefonintervju 
 

Tre av intervjuerna gjordes per telefon, en så kallad telefonintervju. Det gjorde vi på grund av 

de geografiska och ekonomiska förutsättningarna i två av fallen då vi inte hade möjlighet att 

ta oss till det stället där intervjupersonerna befann sig. I det tredje fallet passade det inte för 

respondenten att träffas, även fast det ekonomiska och geografiska möjligheterna fanns. Vi 

frågade respondenten om hen hade möjlighet att ta det över telefon istället och det fungerade. 

Fördelarna med telefonintervju var att vi fick möjlighet att få fram intressanta respondenter 

för undersökningen. Nackdelarna med telefonintervju enligt Bryman & Bell (2013) är att de 

ofta tenderar att bli kortare än om intervjuerna sker ”live”. En annan nackdel är att det inte går 

att se hur respondenten reagerar på en fråga, om den får något speciellt ansiktsuttryck eller 

kroppsspråk. En tredje nackdel är att det kan uppstå tekniska problem, risken är större när en 
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telefonintervju används istället för ”live”, det var inte någonting vi blev lidande eller störda av 

då vår teknik fungerade felfritt. 

 

4.3 Urval 
 

Personerna som deltog i denna studie valdes ut efter våra kriterier som var tränare i en 

fotbollsklubb, målet var att få tre stycken kvinnor och tre stycken män som var tränare för 

pojkar/män. Anledningen till det var att vi ville se deras uppfattningar och åsikter inom 

problemområdet kvinnor i en manlig kontext som fotboll är. Tyvärr var det svårt att hitta 

kvinnliga tränare men vi fick kontakt med två stycken tränare och två stycken ledare. Vi fick 

revidera vår ursprungsplan eftersom vi inte fann en tredje kvinnlig tränare som kunde vara 

med i studien efter våra förutsättningar och resurser. Urvalet blev till slut två kvinnliga 

respektive två manliga tränare, två kvinnliga och en manlig ledare inom en förening. 

Motiveringen till detta urval är att med hjälp av respondenterna skapa en djupare och bredare 

förståelse för området. Antalet personer som var med i studien anpassade vi efter tidsramen 

och studiens storlek (Bryman & Bell 2013). När en avgränsning görs och forskarna väljer ut 

vilka som skulle passa för studien kallas det strategiskt urval. Det är en typ av icke-

sannolikhetsurval, det menas att respondenterna inte har valts ut slumpmässigt utan i detta fall 

är det utvalda av oss efter våra preferenser (Christensen et al 2011). 

 

4.4 Tillvägagångssätt och genomförande 
 

För att få tag på respondenterna etablerades en första kontakt genom ett telefonsamtal eller e-

mail, där förklarades syftet och varför de var relevanta och intressanta för studien. Steg två 

genomfördes på så vis att frågorna skickades i förväg innan intervjun till de respondenterna 

som önskade det, anledningen till det är för att respondenterna ska kunna förbereda sig och på 

så vis få bästa möjliga utfall (Bryman & Bell 2013). Steg tre var själva intervjutillfället, då 

intervjuerna genomfördes ”live” eller över telefonen. Vi frågade respondenterna redan vid 

första kontakten om dem godkände att vi spelade in intervjuerna, det gjorde vi för att kunna 

säkerhetsställa kvalitén. 
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4.5 Transkribering och kodning 
 

Allt råmaterial från intervjuerna transkriberades för att få det utskrivet och korrekt, det gjorde 

vi för att intervjupersonerna ville säkerhetsställa sina citat innan studien publicerades, men 

även för att hantera materialet på rätt sätt. Bryman & Bell (2013) menar att det är bra av flera 

olika anledningar att transkribera sitt material, dels för att det bevaras i rätt form men även för 

att de som arbetar med materialet har stor nytta av att lyssna igenom och skriva av materialet 

ett flertal gånger. 
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4.6 Intervjuer 
 

Tabellen här beskriver namn och indirekt vilket kön respondenterna har, men även ålder, 

ledaruppgift, intervjuform, längd och vilket datum intervjuernas genomfördes. 

 

Tabell 1.0 

 

Namn Ålder Ledaruppgift Intervjuform Längd Datum 

”Manlig 

tränare 1” 

20 + Tränare för 

juniorlag 

Live 

 

21 minuter 23/11 2016 

”Manlig 

tränare 2” 

50 + Tränare för 

herrlag 

 

Live 20 minuter 02/12 2016 

”Manlig 

ledare 1” 

50 + Chefsposition Telefon 21 minuter 09/12 2016 

”Kvinnlig 

tränare 1” 

20 + Tränare för 

juniorlag 

Telefon 41 minuter 01/12 2016 

”Kvinnlig 

tränare 2” 

20 + Tränare för 

herrlag 

Telefon 42 minuter 24/11 2016 

”Kvinnlig 

ledare 1” 

50 + Styrelseledamot Live 41 minuter 09/12 2016 

”Kvinnlig 

ledare 2” 

50 + Chefsposition Live 24 minuter 06/12 2016 
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4.7 Analysförfarande 
 

Enligt Patton (2002) finns det inga givna absoluta regler om hur en analys måste gå till, 

däremot menar han att man bör använda sitt transskript på ett smart och strategiskt sätt så att 

man får ut det mesta av sitt material utifrån studiens syfte och frågeställning. Han menar på 

att eftersom varje kvalitativ studie är unik är även varje analys unik. 

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades för att få en noggrann analys och för att grundligt 

tolka vad som sagts och för att andra forskare kan undersöka empirin (Bryman & Bell 2013). 

Efter transkriberingen kodades materialet och vi försökte hitta mönster i empirin. Vi 

diskuterade innehållet upprepade gånger på vad som har kommit fram i intervjuerna för att få 

fram olika kategorier. Detta för att tolkningen av empirin skulle bli så objektiv som möjligt. 

Kategoriseringen gjordes för att få en tydlig presentation av resultat och för att se likheter och 

skillnader (Kvale & Brinkmann 2014). Sedan användes det material som var relevant för 

syftet och den teoretiska bakgrunden. Bryman & Bell (2013) menar att detta är ett bra 

tillvägagångsätt för att besvara syftet och frågeställningen, framhäva den data som var 

relevant och ta bort data som inte var relevant för studien. De kategorier som växte fram var: 

det egna ledarskapet, ideala ledaren, likheter och skillnader på ledarskap mellan kön, 

orsaker till underrepresentation - tradition, intresse och urval, ekonomiska aspekter, 

motstånd på grund av kön, jämställdhet, pågående jämställdhetsarbete och åtgärder i 

föreningarna, rekrytering och kompetens. Citat användes för att stärka de olika kategorierna 

och göra det mer intressant för läsaren (Bryman & Bell 2013). 

 

4.8 Val av litteratur 
 

Raewyn Connell är en ledande genusforskare, hon har legat till grund för det mesta av 

litteraturen inom genus området samt dess olika tolkningar och förklaringar. Inom 

ledarskapsområdet har ledande forskare som Jakobsen & Thorsvik (2010) samt Forslund 

(2013) legat som grund för begreppsförklaring med mera. Olika riksförbund har också 

använts i sökningen efter statistik om andel ledare av ett visst kön. Däremot har betydelsefullt 

material inte hittats. Men den främsta litteraturen i denna studie är vetenskapliga artiklar, 

sökforumet som användes till det var från Örebro universitetsbibliotek och dess sökfunktion 

SUMMON. Strategin var att undersöka och ta fram den informationen som var relevant för 
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vår undersökning. Sökorden som använts är följande och i olika kombinationer * Sport, 

football, women, leadership, gender equality och underrepresentation*. 

Christensen et al (2011) menar att primärdata är det material som forskarna själva samlat in, i 

detta fall är det empirin som framkommit i intervjuerna. Sekundärdata är vetenskapliga 

artiklar, kurslitteratur och olika tidskrifter samt förbund som ligger till grund för 

undersökningen. Det är befintlig information som forskarna kan använda som stöd för sin 

undersökning (Christensen et al 2011). 

 

4.9 Trovärdighet och äkthet  
 

För att stärka kvalitén på studien har trovärdighet och äkthet varit två vitala begrepp som 

studien byggts upp ifrån. Bryman & Bell (2013) menar att trovärdighet handlar om hur en 

studie kan upprepas om någon annan forskare väljer att göra om den. Enligt Lincoln & Guba 

(1985) kan trovärdighet delas upp i fyra mindre delar; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och konfirmering. Tillförlitlighet kan användas istället för intern validitet, inom den 

kvalitativa forskningen handlar intern validitet om hur forskarna i en studie samarbetar och 

om de ser på undersökningen på samma vis. Vi har genomgående haft diskussioner mellan 

oss om olika synsätt och strategier för att det ska vara en samsyn på studien. Överförbarhet 

handlar om i vilken utsträckning resultatet från studien kan tillämpas i andra sammanhang, i 

denna studie har målet varit att kunna tillämpa resultatet överallt i samhället där det finns en 

underrepresentation som i denna kontext. Den externa validiteten kan ifrågasättas då urvalet 

är av karaktären icke-sannolikhetsurval, det blir svårare att generalisera det på hela 

populationen. En ytterligare sak som Bryman & Bell (2013) påstår försvagar den externa 

reliabiliteten är att det är svårt att göra en identisk återupprepning av en kvalitativ studie då 

forskarna har en påverkan på studien och den sociala miljön förändras ständigt. Däremot har 

vi försökt förklara och visa hur studiens olika processer och tillvägagångssätt för att 

underlätta om någon vill återupprepa studien. Pålitlighet handlar om att studien ska kunna få 

liknande resultat om undersökningen upprepas. För att stärka pålitligheten och för att 

undersökningen ska kunna upprepas har tillvägagångssätt och respondenterna beskrivits i den 

mån det går utifrån kriterierna för deras säkerhet och anonymitet. Konfirmeringen har 

upprätthållits för att forskarna har förhållit sig objektivt till respondenterna, ämnet och deras 

historia.   
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Enligt Lincoln & Guba (1985) finns det olika kriterier inom äkthet som rör de konsekvenser 

en undersökning får och menar att resultatet ska ge en rättvis bild av situationen. Får 

respondenterna dessutom användning av resultatet i deras organisationer stärker det 

äkthetskriteriet och deras motivation till att medverka i studien. Genom denna studie har 

respondenterna fått reflektera över problemområdet och på vis skapat sig en bättre insyn på 

den sociala miljön som finns inom fotboll. Främst för de manliga deltagarna som inte hade 

reflekterat över det här problemet tidigare i lika stor utsträckning som kvinnorna.  

 

4.10 Etiska överväganden 
 

För att denna studie ska vara etiskt korrekt har vi följt Vetenskapsrådet (2016) 

individsskyddskrav i de fyra huvudområden som framställs: informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att följa dessa etiska krav 

informerade vi respondenterna innan intervjuerna började att de får avbryta när de vill och att 

de är anonyma samt om studiens syfte och ändamål. Intervjuguiden skickades i förväg till 

dem som efterfrågade den, för att stärka deras förtroende och trygghet för studien. Citatet som 

plockades ut ifrån empirin bifogades till respondenterna för godkännande innan publikation 

för att säkerhetsställa att tolkningen var korrekt. Studiens bifogades till alla medverkande 

efter avslutad undersökning. 
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5 Resultat 
 

 

För att ge svar till syftet har materialet delats upp i olika kategorier för att få en förståelse till 

de olika faktorer som kan uppge vad som påverkar underrepresentationen av kvinnor som är 

ledare inom fotboll. Citat kommer att användas för att förstå och ge svar på dessa kategorier. 

Resultatet som kom fram under intervjuerna analyseras utifrån de kategorier som växte fram 

under kodningen av empirin och med hjälp av tidigare forskning ur ett genusperspektiv och 

ledarskapsteori.  

 

5.1  Vilka faktorer upplever manliga och kvinnliga fotbollsledare är 
anledningen till att kvinnliga tränare är underrepresenterade inom 
pojk- och herrfotboll? 

 

5.1.1 Tradition 
 
De flesta som talade om vad orsaken till underrepresentation var ansåg att det berodde på 

själva traditionen, att fotboll traditionellt är en manlig idrott och ”pappor” generellt blir 

tillfrågade som tränare till sina barn medan ”mammor” generellt blir tillfrågade att ta hand om 

kioskarbete och administrativa saker runt om fotbollen. En annan anledning till att ”pappor” 

oftast blir tränare är att de har ett större intresse för fotboll. 

 

”det är naturligare för folk som jobbar kring … med fotboll, men 

utifrån tradition, att fråga män. Om man tittar på småknattar så är det 

vanligare att papporna än mammorna är fotbollstränare för 

småttingar. det är fler män än kvinnor som faktiskt får frågan” 

(kvinnlig tränare 2). 
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5.1.2 Inte socialt accepterat att vara kvinnlig fotbollstränare 
 

Flera andra respondenter talar också om tradition längre tillbaka i tiden inom fotbollen då det 

inte var socialt accepterat för kvinnor i Sverige att spela fotboll och tar upp Pia Sundhage som 

exempel, hon kallades sig själv för Pelle för att få vara med och spela fotboll. 

 

”Jag vet ju själv att var ju inte så att man spelade fotboll som tjej på 

50-talet. Så där har vi en stor grundläggande orsak.” (kvinnlig ledare 

1). 

 

5.1.3 Få kvinnliga tränare (litet urval)  
 

En av de manliga tränarna påpekar även att urvalet spelar stor roll till underrepresentationen, 

om det finns 15 manliga tränare och 1 kvinnlig tränare är chansen större att en manlig tränare 

blir vald snarare än en kvinna.  

 

”Jag tror inte det är så att klubbarna väljer bort kvinnor, utan jag 

tror snarare att det är så att söker det 15 killar och en tjej så kanske 

det är större chans att en kille får det jobbet.” (manlig tränare 1). 

 

5.1.4 Svagt engagemang  
 
En manlig tränare tycker att hans klubb arbetar stenhårt med att göra fotbollen mer jämställd, 

men att det tyvärr inte ger önskat utfall då intresset för flickidrotten är svalt, både av spelare 

och föräldrar, det inte finns samma engagemang kring den. 

 

”Men vi har jobbat målmedvetet med vår flickverksamhet, därför är 

den störst i distriktet nu också. Men det finns för få personer som är 

engagerade inom flick- och damfotbollen, som brinner för just den 

delen, tyvärr. Det är definitivt, engagemanget runt flickidrotten är 

annorlunda från föräldrar. Konstigt.” (manlig tränare 2). 
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5.1.5 Ekonomiska aspekter 
 

Resursfördelningen skiljer sig mellan herr- och damfotbollen på de flesta nivåerna, en 

kvinnlig tränare berättar att herr-sektionerna har mer resurser och pengar att röra sig med. Att 

ersättningen skiljer sig både för aktiva spelare på elitnivå och för tränarna. En annan kvinnlig 

tränare fortsätter om liknande erfarenheter, där den ”tråkiga pengafrågan” kommer in. 

 

”Men sen i idrottsvärlden så … det beror på mycket ja, vilken klubb 

man tillhör, så klart tillhör man en damförening i stället för en 

herrförening så ja, det är mindre publikintäkter et cetera, så att det 

finns inte samma möjligheter till att betala spelare och tränare löner 

hittills” (kvinnlig tränare 2). 

 

Det är inte bara negativa aspekter med pengafrågan, en av de kvinnliga deltagarna säger att 

deras jämställdhetsarbete i sin förening har kommit en bit på vägen då hennes förening har 

både dam- och herrlag på seniornivå. Hon berättar att en anledning till det tror hon är att 

Svenska fotbollsförbundets certifieringsprogram där klubbarna får ekonomiskt stöd om de 

anställer kvinnliga tränare. 

 

”… vi blir certifierade av Svenska Fotbollförbundet, och där är en 

punkt som är bra, för där tror jag att det har gjort att det tryckt på 

föreningarna lite att man får extra, lite bidrag om man anställer 

någon kvinnlig tränare i staben och så där. Och det har nog gjort att 

ja, många har kanske fått upp ögonen på det. Att det står faktiskt 

aktivt hur man just arbetar med att knyta sig till kvinnliga ledare, det 

är en punkt i certifieringen, att det är någonting de driver. Det har det 

gjort genom att man har haft en marknadsföring och sponsorer för 

båda lagen och så” (kvinnlig tränare 1). 

 

5.1.6 Motstånd på grund av kön 
 

En av de kvinnliga respondenterna berättar om en sekvens i sitt tränaryrke när hon blivit 

nedvärderad på grund av sitt kön. Hon påpekar att hon fått mycket positiv respons med, men 
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ett negativt minne hon berättar om är när hennes lag haft ledningen eller dylikt och 

motståndarna blir irriterade, då har de påpekat och sagt någonting illa om att hon är tjej. En 

annan kvinnlig respondent fortsätter att även hon också mött motstånd någon enstaka någon, 

en av de hon var ledare över hade problem med att hon som kvinna bestämde över honom. En 

ytterligare aspekt är att en av de kvinnliga respondenterna säger att hon snarare haft fördelar 

med att hon varit kvinna, för att i vissa sammanhang har de sökt kvinnor för att göra det mer 

jämställt, då har hon haft en fördel av att vara kvinna. De manliga tränarna/ledarna har inte 

mött något motstånd på grund av sitt kön. 

 

”…så märker jag att det kan bli reaktioner ibland. Ja, både positiva 

och negativa reaktioner. De negativa, det har väl mest varit från 

andra som är frustrerade och så kanske de blir irriterade på att ja, att 

uttryckssättet är att de säger någonting om att jag är tjej. De andra 

lagen. För det gick väldigt bra för oss när vi har vunnit” (kvinnlig 

tränare 2). 

 

5.1.7 Det egna ledarskapet 
 

5.1.7.1När frågan ställdes hur de såg på det egna ledarskap svarade männen som intervjuades 

att de hade en mjukare ledarstil. Att deras mål som ledare var att de ville uppnå glädje och 

gemenskap inom fotbollen och inte ville vara den auktoritära ledaren utan vara mer en i 

gänget. 

 

”Jag är inte den här skrikande, hetsiga, delegerande typen. Men ja, 

jag vet inte vad man kallar den ledarstilen, men alltså, jag lyssnar på 

dem, och ja, jag styr inte så mycket. Jag låter de fråga ganska mycket 

i stället för att säga åt dem hur man ska göra, så låter jag dem fråga” 

(manlig tränare 1). 

De kvinnor som intervjuades om sitt ledarskap hade de en mer rak roll i sitt ledarskap. De 

svarade att som ledare ska man vara engagerad, tydlig, noggrann och rak. Vilka erfarenheter 

man har som tränare eller ledare är betydande och vinna fotbollsmatcherna är den viktigaste 

uppgiften, men ska fortfarande stå på sig men samtidigt vara ödmjuk. En av de kvinnliga 
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tränarna sa även att bringa glädje till sina adepter är en viktig faktor som även männen sa var 

en stor del i sitt ledarskap. 

 

”…jag är väldigt engagerad som tränare, jag tycker är väldigt 

viktigt att känna ren glädje till fotboll, de tycker det är så roligt så 

att de får upp ögonen för det och ett driv för att vilja utvecklas 

vidare. Men jag skulle säga engagemang är ett av mina ledord, inget 

snack om saken. Man vill koppla lite till auktoritär beroende på 

vilka spelare man har. Tydlighet, det är ett ledord. Tydlighet, 

engagemang, noggrann, feedback. Och sen att kunna glida mellan 

skratt och allvar tycker jag är väldigt viktigt” (kvinnlig tränare 1). 

Här tas det upp att man ska vara auktoritär som ledare beroende vilka spelare man har. Detta 

togs även upp av en annan respondent som var av det manliga könet att beroende på vilken 

nivå man var tränare fick man ändra sin ledarstil och vara mer åt det auktoritära hållet. 

 

”När jag kanske hade (…) i Division 3, ja, men då var det kanske 

mer utbildning än leklederi. Så att det är också beroende på vilken 

nivå” (manlig ledare 1) 

 

5.1.7.2 Ideala ledaren 
 

En generell konsensus från båda kön är att den ideala ledaren ska vara kunnig inom området. 

Att man ska ha kunskap inom fotboll för att lyckas som tränare. Även att som ledare måste 

anpassa sig och personlighet spelar en stor roll. 

 

Intervjuerna från männens sida visade en annan aspekt i frågan om den ideala ledaren i 

jämförelse med sitt eget ledarskap. I sitt eget ledarskap var glädje och gemenskap en 

grundpelare men när frågan ställdes om den ideala ledaren så var det en mer rak ledarstil som 

kunnighet, respekt och effektivitet en faktor. Här tog de upp att som ledare ska man vara 

engagerad och ha den kunskap som behövs för att bli respekterad från sina adepter. 
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”Ja, det ska vara en jävla ordning och reda på allting. Det ska vara 

med allt från att man planerar till att träningarna blir effektiva, tycker 

jag. Det är så lätt att det fladdrar iväg och inte blir tillräckligt 

effektivt när man väl är där. Han ska ha en pondus naturligtvis, det 

tycker jag. Det ska vara en som de lyssnar på, och där det inte tjafsas 

för fem öre, utan det ska lyssnas” (manlig ledare 1). 

 

Intervjuerna från kvinnornas sida om den ideala ledaren var engagemang en upprepande 

faktor men även att man ska vara lyhörd, lyssna på sina spelare och feedback. Här skiljde sig 

svaret ifrån deras egen ledarstil och den ideala ledarstilen, de övergick från den mer rakare 

ledaren till en mer demokratisk när frågan ställdes om den ideala ledaren. 

 

”Jag tycker tränaren ska vara människointresserad. Sen naturligtvis 

ha stor fotbollskunskap. Alltid motivera, alltid förklara. Ja, att man 

lyssnar, och att man efterfrågar andra synpunkter också, och om man 

är den högsta ledaren då, att locka fram alltså det andra har att bidra 

med” (kvinnlig ledare 1). 

 

5.1.7.3 Likheter och skillnader på ledarskap mellan kön 
 

När frågan ställdes till respondenterna om de ansåg om det fanns någon skillnad på ledarskap 

mellan kön fanns det en konsensus om att det inte finns en skillnad på ledarskap. Utan det är 

mer personligheten som spelar roll hur man är som ledare och inte könet. 

 

Frågan om skillnader på ledarskap mellan kön ställdes till de manliga respondenterna så 

svarade de att kvinnor som ledare kanske måste hävda sig mer än männen. Att man associerar 

att kvinnor är mjuka och män hårda men de tycker inte så utan det är mer personligheten och 

kunskapen. 

 

”Alltså normen är väl att kvinnor kanske är mer mjuka. Jag tycker det 

är väldigt många män som är så också. Många kvinnliga ledare som är 

ganska hårda. Det skiljer sig inte så, det är mer om vad de kan. Är det 
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en kvinna som kommer in, och så har hon haft jättebra uppdrag eller 

gått jättemycket utbildningar och kan jättemycket. Då tror jag nog att 

hon skulle lyckas efter ett tag” (manlig tränare 1). 

Även fast de manliga respondenterna säger att det inte finns en skillnad mellan kön, att 

kvinnor är mjuka och män är hårda och att det bygger på personligheten finns det en 

motsägelse i och med att de kvinnor som är tränare i fotboll är generellt hårda och raka i sin 

ledarstil på grund av att fotbollen är mansdominerad. 

 

”Det är otroligt mansdominerat, tränaruppdraget, så att de få kvinnor som är med 

så tror jag inte att alla är med inriktning att vara mjuka” (manlig tränare 2). 

Från de kvinnliga respondenterna i frågan om skillnader mellan kön i ledarskap inser även de 

att det finns en generell uppfattning att kvinnor är mjuka och män är hårda. Dock så anser de 

själva att det är själva personligheten och individen som är den största faktorn och inte kön på 

olika typer av ledarskap. Även att kvinnor kanske måste bevisa lite mer än vad männen 

behöver. Här säger en av de kvinnliga tränarna att de kvinnor som är tränare inom fotboll är 

formade av de tränare de har haft under sin karriär och det har för det mesta varit manliga 

tränare. 

”…jag tror inte att kvinnor och män har olika typer av ledarskap. Sen 

jag tror att mitt ledarskap likväl kan vara jättelikt någon annan mans, 

eller någon annan kvinnas. Sättet som kvinnor och män uttrycker sig 

kanske varierar lite grann. Vi är ändå ganska så här formade av hur 

vårt samhälle, och hur vi förväntas vara. Om man är van med 

manliga ledare, och man har haft kanske samma typ av manlig ledare, 

så kanske uttryckssättet när man menar någonting på ett sätt. nej, jag 

tror att det är för enkelt att säga att det har med kön att göra. Jag tror 

att det är individen” (kvinnlig tränare 2). 

Det fanns också en motsägelse mellan de kvinnliga tränarna 1 och 2. Där en tränare menar att 

när hon tränar tjejer vill de ha mer feedback än vad när de tränar killar. Dock så menar den 

andre tränaren att det bara är en klyscha. 

 

”Tjejerna är mer att de kräver nästan mer feedback än vad killarna 

gör faktiskt. de kräver mer feedback, tjejerna än vad killarna. Det är 

en skillnad” (kvinnlig tränare 1). 
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”…gammal klyscha att tjejer alltid vill veta varför man gör en övning 

eller så där, men det tycker jag, det måste jag också säga, att mina 

upplevelser är att det inte alls är sant” (kvinnlig tränare 2). 

 

5.2  Vad anser manliga och kvinnliga fotbollsledare att sin förening 
gör för att öka andelen kvinnliga tränare inom pojk- och herrfotboll? 

 

5.2.1 Att arbeta med att förändra den traditionella synen på vad som 
betraktas som manlig respektive kvinnlig idrott  
 

Alla respondenter berättar att jämställdhet är någonting deras förening arbetar aktivt för. Dock 

hade de olika förslag till att göra fotbollen mer jämställd. En deltagare ansåg att en åtgärd för 

att göra idrotten mer jämställd är att man bör förändra synen på den, inte se den som kvinnligt 

eller manligt. 

 

”Det är väl att man slutar se saker som kvinnligt och manligt. Alltså 

att man slutar se sporter som kvinnliga och manliga. Sluta se kanske 

gymnastik som en tjejsport, och sluta se hockey och fotboll som 

manliga sporter kanske. För jag tror det är det som är problemet, att 

sporterna ses som manliga eller kvinnliga. Och då blir det accepterat 

att det är män eller kvinnor som sysslar med det” (manlig tränare 1). 

 

5.2.2 Att behandla alla jämlikt 
 

Alla respondenter ansåg att alla skulle behandlas lika oavsett vilket kön, bakgrund eller vilka 

förutsättningar som fanns. En kvinnlig deltagare konstaterade att det handlade om kompetens 

och inte vilket kön man har. Hon påpekar dock bestämt att alla ska behandlas lika. 

 

”då kommer vi åter in på det här med kompetens, men det tycker jag 

åter är viktigt, att man inte höjs eller sänks av betraktaren om jag är 

en kille eller tjej. Utan att det är kompetensen som räknas när man 

söker”(kvinnlig tränare 1). 
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Däremot är det tydligt att deltagarna visar och berättar att kompetens är grundpelare. 

 

”då kommer vi åter in på det här med kompetens, men det tycker jag 

åter är viktigt, att man inte höjs eller sänks av betraktaren om jag är 

en kille eller tjej. Utan att det är kompetensen som räknas när man 

söker.” (kvinnlig tränare 1). 

 

En av de manliga deltagarna är inne på samma spår 

 

”Alltså, de måste fortfarande vara kompetenta. Det är svårt att säga 

att man bara ska ta in kvinnor bara för att göra det. Men är det en 

kvinna som är bättre än en man på ett jobb, då är det klart som fan att 

hon ska ha jobbet” (manlig tränare 1). 

 

En annan av de manliga deltagarna resonerar likadant 

 

”Ja, de kan nog rekrytera på ett annat sätt. De vet kanske hur 

situationen ser ut för tjejer. De kan besvara frågorna, för de har 

själva varit där. Men vi ska inte bara ta in en kvinna för en kvinnas 

skull, utan det ska vara en kompetent person förstås” (manlig tränare 

2). 

 

Alla respondenter medger att kompetens är oerhört vitalt, det är det som ska vara avgörande 

om man ska rekrytera eller anställa en ledare/tränare. 
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5.2.3 Att tidigt erbjuda kvinnliga spelare 
ledarskapsutbildningar/tränarutbildningar 
 

 

De två kvinnliga tränarna ansåg att mer ledarskapsutbildningar borde finnas tillgängliga 

oavsett kön, på så vis kan potentiella kvinnliga ledare fångas upp. För att idag är det en 

outnyttjad resurs och det är ett problem om de inte får möjlighet att utveckla sig. 

 

”…under tiden som spelare också, och jobbat hårt, och jag tror att de 

är bra ledarämnen. Inte alla så klart, men jag tror att det finns en stor 

outnyttjad fotbollsresurs om flertalet av dem bara slutar och då tror 

jag att man vill att de ska fortsätta, då måste man ställa frågan. Då 

tycker jag att om man vill ha kvar den, då ska man se till så att den 

blir kvar på något sätt. Man kanske måste erbjuda någon utbildning, 

eller något faktiskt konkret förslag” (kvinnlig tränare 2). 

 

Även fast den klubben är störst i sitt distrikt har den klubben svårt att motivera deltagare ifrån 

deras flickverksamhet att vara med på utbildningar med mera även fast det ingår bra 

förmåner. 

 

”Vi har försökt här i klubben också nu, så sent som för två månader 

sen erbjöd vi gratisutbildning med övernattning till 14-, 15-, 16-åriga 

tjejer i klubben, att gå en ledarutbildning. Men tyvärr var det för svalt 

intresse, så att det är lite synd. Men det var första gången vi försökte 

med den, Hade vi fått dem till utbildningen så hade vi haft dem ute på 

plan, det kan jag lova” (manlig tränare 2). 

 

5.2.4 skriva fram mål och handlingsplaner för att öka jämställdhet 
mellan könen  
 
En av de manliga respondenterna menar att deras förening arbetar aktivt med hjälp av SISU 

idrottsutbildarna och olika utbildningar för att göra det mer föreningen mer jämställd. En av 

de kvinnliga respondenterna menar att många föreningar arbetar kring med olika jämställd- 

och mångfalds-mål men att arbetet behöver få en bättre förankring i de lokala föreningarna för 
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att få ett bättre utfall. Där hon är aktiv arbetar de aktivt med att göra instanserna mer 

jämställd, till deras hjälp har de SISU, Malmö högskola med mera. De har tillsammans arbetat 

fram olika mål för att minska underrepresentationen och göra instanserna mer jämställt. En av 

de manliga respondenterna funderade en stund om det fanns någon jämställdhetsplan i 

föreningen, efter en stund kom han på att det fanns, det tyder på att jämställdhetsplanen finns 

men att den inte är tillräckligt förankrad för föreningens representanter eftersom den inte 

används aktivt. 

 

”Ja, det hoppas jag. Det tror jag. Jag vet inte om de nämner just 

jämställdhet, men de nämner det jag sa, att alla ska behandlas li… 

Alltså att alla har samma rättigheter. Jo, det har de visst förresten. 

Det står i verksamhetsplanen kom jag på nu, att det står att alla ska 

behandlas lika oavsett” (manlig tränare 1).  

 

5.2.5  Se över rekryteringsprocessen  
 

För att minska underrepresentationen är rekryteringsprocessen vital, oavsett om det är en 

valberedning eller en chef som ska rekrytera en ny person. En av de kvinnliga respondenterna 

beskriver ansvaret 

 

”Det handlar om valberedningarnas roll och ansvar. Det är väldigt 

viktigt och avgörande. Valberedningarna måste utbildas i jämställdhet 

och ta sitt uppdrag på stort allvar. Tyvärr händer det att 

valberedningar slentrianmässigt föreslår omval år efter år. Inte ok!” 

(kvinnlig ledare 1). 

 

Utbilda ledare kan behandlas i två områden, nyrekrytering och ”fånga upp” befintliga spelare 

och ledare i en förening. En av de kvinnliga deltagarna berättar att de på killsidan är lite mer 

på tårna att fånga upp killar med bra ledaregenskaper, att det är mer naturligt att dem tar klivet 

till en ny roll den dagen de slutar med fotboll. Det är inte lika naturligt hos tjejer, där måste 

föreningarna bli bättre på att fånga upp spelare i tidig ålder och skapa ett intresse. En annan av 

de kvinnliga tränarna berättar samma sak, att det är vitalt att fånga upp och erbjuda tjejer 

ledarutbildningar med mera under tiden de är aktiva men även när dem slutar. 
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6 Diskussion 
 

6.1 Ledarskapets förändringar för framtiden 
 

När respondenterna pratade om sitt eget ledarskap visade det sig att männen som intervjuades 

betonade glädje och gemenskap, det går ihop med transformell ledarstil som inte är den ideala 

ledarstilen för att lyckas som ledare inom idrott (Brown & Light 2012). Forskning visar att det 

är den maskulina och auktoritära ledarskapsstilen som främst används på elitnivå. Däremot 

när de manliga respondenterna pratade om den ideala ledaren så motsa de sig själva och 

betonade en mer auktoritär ledarstil som kopplas med transaktionell ledarstil. Samma sak 

hände med de kvinnor som intervjuades fast tvärtom. När de pratade om sitt eget ledarskap 

var det en mer transaktionell betoning och när den ideala ledaren diskuterades framgick det att 

det lutade mot en mer transformell ledarstil med att vara lyhörd och demokratisk. Vilken är 

motsägfullt, då deras ledarskapsstilar inte rimmar med deras teorier om den ideala ledaren. 

Detta kan förklaras via Normans (2010) forskning att kvinnor måste kontinuerligt bevisa att 

de är tillräckligt bra emot män i den androcentriska miljön som fotboll är. Staurowsky (1990) 

forskning menar att kvinnor måste arbeta hårdare och bevisa sin kunskap för män för att bli 

respekterade. När forskning beskriver den ideala ledaren inom idrott ska vara maskulin måste 

kvinnor som är ledare framhäva sig mer för att bli accepterad medan män kan ha en mer 

avslappnad inställning. För att bryta barriärer och bli en ledare inom fotboll så måste 

kvinnorna ”ändra” sig och bli mer ”manliga” på grund av det androcentriska synsättet som 

finns inom fotboll. I empirin kom det fram att personer fostras redan från barnsben till vilken 

slags ledare man själv blir och man har blivit formade av sina ledare under åren och även av 

samhället och dess normer. Detta kan stödjas av Brown och Light (2012) studie att ledare 

formas redan under deras uppväxt. Har man som barn spelat fotboll och enbart haft manliga 

ledare så kommer man formas enligt deras ledarsätt. 

 

När frågan om likheter och skillnader mellan kön framkom det av både männen och 

kvinnorna som deltog i studien att det inte fanns några skillnader på ledarstilar mellan könen. 

Utan det är själva personligheten och inte könet som spelar roll vilken slags ledarstil man har 

som ledare. Även fast detta framgick från empirin att det inte finns någon skillnad på ledarstil 

får man titta på den sociala strukturen som finns inom fotboll. Idrotten är mansdominerad 
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menar Connell (2008) och för att passa in måste man anpassa sig. Detta kan vara en faktor 

som är påvisade varför det är få kvinnor som är ledare inom fotbollen. De måste anpassa sig 

att vara mer maskulina för att accepteras och trivas i den sociala struktur som finns i fotbollen 

idag. Jakobsen & Thorsvik (2010) menar att kvinnor har en transformell ledarstil. Enligt 

Hovden (2010), för att trivas i en manlig kontext måste de ha en mer auktoritär ledarstil som 

är manlig. Där tidigare forskning (Brown och Light 2012, Pfister & Radke 2009, Hovden 

2010) menar för att lyckas i en manlig kontext som fotboll behöver individen ha en auktoritär 

ledarstil. Detta kan tyda på att det finns så få kvinnor som ledare inom fotboll på grund av att 

de har en transformell ledarstil och därför inte trivs i denna kontext. De kvinnor som 

intervjuades hade en ledarstil som lutar mer åt auktoritär ledarstil som tyder på varför de trivs 

som ledare inom fotboll. Detta kan vara en förklaring och bekräftas av tidigare forskning 

varför det finns en underrepresentation och de kvinnor som är ledare idag inom fotboll har en 

auktoritär ledarstil för att trivas och lyckas.  

 

Norman (2014) menar att män rekryterar personer som har samma egenskaper och synsätt 

som de själva och därför rekryteras kvinnor som har ett maskulint ledarsätt. Detta kan stärkas 

utav Schlesinger & Schlesinger (2013) som menar att kvinnor missgynnas i rekryteringen på 

grund av de kriterier som ställs. Däremot kan vi diskutera om inte kvotering blir fel, eftersom 

det visar sig att kvinnorna på den här nivån generellt har en liknande ledarskapsstil som 

auktoritära ledare. Det stärker även Brown & Light (2012) forskning om kvinnor som 

kommer över glastaket ofta har en auktoritär ledarstil. Målet borde vara att få in kvinnor på 

ledande positioner, eller där de är underrepresenterade, som har en annorlunda ledarstil än de 

befintliga som är där idag, en mer transformell ledarskapsstil. Det kan vara kopplingen till hur 

man effektiviserar föreningar, genom att den transformella ledarskapsstilen får en 

bestämmande roll och inte bara den transaktionella ledarstilen och därmed minska 

underrepresentationen inom idrotten. På grund av den sociala strukturen som finns idag är 

maskulin och har ett transaktionellt synsätt blir det tyvärr svårt att ändra den till den 

transformella ledarstilen.  

 

6.2 Besegra underrepresentationen  
 
För att göra fotbollen mer jämställd finns det några områden som är vitala, rekrytering, 

kompetens och ekonomi är byggstenar som berörs under empirin. Men det är inte bara dessa 
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områden utan den största förändringen som krävs är att förändra den traditionella synen på 

fotboll som en manlig idrott. 

 

Kvotering krävs för att förändra den traditionella synen på fotboll som en manlig idrott. En 

fördel är att om det kommer in fler kvinnor på högre positioner kan det skapa ett klimat som 

kan förändra och skapa nya vägar och banor in på idrotten för andra kvinnor. Problematiken 

som uppstår är dock att vår studie visar att det är individen och kompetens det ska handla om, 

att alla ska få samma möjligheter. Det visar även att kvinnorna som blivit ledare har stor 

kunskap, pondus, auktoritet med mera. En sida som påverkar förändringen negativt är 

fotbollens androcentriska synsätt, att kvinnorna som är verksamma inom fotbollen idag är 

formade av ramarna för dagens fotboll, då faller delvis vitsen med kvoteringen om man inte 

lyckas få in andra personliga egenskaper som kan förändra grundsynsättet. För dessa kvinnor 

som är ledare idag är fostrade i fotbollsmiljön som den är idag, en maskulin miljö där de som 

inte passar innanför ramarna faller ur systemet och bort ifrån idrotten (Connell 2008). Utfallet 

med kvoteringen blir inte som önskat om det är lika individer och personligheter som är 

ledare inom fotbollen och den enda skillnaden är att det är av olika kön. Det är ett förslag till 

vidare forskning att fortsätta utreda problematiken med kvotering och utfallet av olika 

kvoteringar och personlighetens påverkan. 

 

Flera respondenter påpekade att intresset för idrotten kan vara anledningen till att det är en 

underrepresentation, det är svårt att förändra underrepresentationen om det inte finns 

tillräckligt många ledare att välja mellan om det ska ske en nyrekrytering exempelvis. 

Callerstig (2014) menar att det är svårt att rekrytera nya personer och minska 

underrepresentation om urvalet är begränsat och att det ett grundläggande problem för hela 

idrottsrörelsen. En anledning till att rekryteringsprocessen inte förändras är att de som är 

ansvariga för en rekrytering helst anställer likasinnade som sig själva (Norman 2014). Jönsson 

(2015) menar att det krävs en förändring av hela strukturen, miljön och kanske hela idrotten 

för att skapa ett intresse som lockar andra personligheter än de maskulina och 

tävlingsintresserande individerna som verkar inom området idag. 

 

Problemet med att urvalet är begränsat kan också tyda på ekonomiska faktorer. Att det finns 

mindre pengar på damsidan jämfört med herrsidan. Som empirin påpekade att det är mindre 

publikintäkter och så vidare på damsidan som leder till att det inte finns samma möjligheter 

att rekrytera och betala till exempel en tränarutbildning som är väldigt dyr. Detta kan stärkas 
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av Connell (2015) som berättar hur genus-strukturen ser ut inom produktionsförhållanden där 

det finns skillnader på löner och den sociala position som är en del av den sociala 

konstruktionen av maskulinitet, där herrar får mer och kvinnor mindre. Dock får man beakta 

att det som sades i intervjun att herrarna har mer pengar på grund av mer publikintäkter och så 

vidare, det är anledningen till att har de bättre möjligheter. Det är inte på grund av föreningen 

som det ges mindre pengar till damsidan utan det är samhället i stort som måste öka intresset 

för damfotbollen om det ska komma in mer likvida medel.  

 

En intressant aspekt som framkom under empirin är att de manliga deltagarna aldrig hade 

mött motstånd på grund av sitt kön, det hade däremot dem kvinnliga deltagarna. Det visar 

genusregimen och hur den fungerar inom en maskulin miljö som fotboll är. Männens makt 

inom idrotten och att strukturerna inte har förändrats ännu. Connell (2008) sätter in detta i ett 

större samhällsperspektiv och menar att det är en del av genusordningen, och de enda som kan 

förändra mänskligheten, samhället, är de som ständigt producerar detta och inte förändrar 

grundsynsättet.  

 

Genus och dess påverkan på underrepresentation av kvinnliga tränare inom pojk- och 

herrfotboll kan diskuteras i oändlighet. Det krävs en medvetenhet om att fotbollen fortfarande 

är ett maskulin fenomen. Det finns kvinnor som kan göra ”jobbet” som ledare mycket bättre 

än de flesta manliga tränare. Föreningar måste inse att det finns en outnyttjad resurs som inte 

används. För att gå ännu djupare inom ämnet, kan en förändring av själva idrotten fotboll som 

är maskulin ske? För om vi ändrar den maskulina strukturen som fotbollen består av, kommer 

fotbollen fortfarande vara fotboll som vi ser den idag. Maskulinitet har funnits inom idrotten 

enda sedan 1800-talet då pojkar i England fostrades att bli män (Jönsson, 2015). Dessa 

traditioner är djupt förankrade i fotbollskulturen och frågan är, kan den ändras oavsett vad vi 

vill? Det är lätt att virra bort sig i dessa spekulationer men vi anser att som tidigare sades att 

föreningar måste bli medvetna att det finns en outnyttjad resurs med kvinnor som ledare. 

Även att det måste ske en förändring i de flesta organisationer idag så att den transformella 

ledarskapsstilen som sägs vara framtiden får utrymme, och inte bara transaktionellt och 

auktoritärt ledarskap, för de mesta av forskningen tyder på att den inte motiverar de man leder 

lika starkt som den transformella ledarskapsstilen.  
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6.3 Metodreflektion 
 

Vi valde att använda oss utav en kvalitativ ansats för att uppfylla syftet och frågeställningen. 

Detta på grund av att få en djupare förståelse för hur tränare och ledare inom området tänker  

på problemet. Ett annat alternativ hade varit en kvantitativ ansats med enkäter för få en 

bredare svarsfrekvens men då ansåg vi att det skulle vara svårt att få den djupa insynen på 

vilka åsikter respondenterna har. Icke- sannolikhetsurval användes för att skapa en djupare 

och bredare förståelse och då vägde fördelarna över nackdelarna som var att det talar emot 

den externa reliabiliteten och är svår att generalisera. 

 

Svårigheten var att det inte fanns någon teoretisk modell att stödja oss emot. De forskare som 

har gjort liknande studier har alla haft svårt att komma till några konkreta svar. Den 

genusforskare vi använde enbart oss utav är Raewyn Connell som anses vara den mest 

noterbara genusforskare.  

 

En intressant reflektion var hur deltagarna reagerade när de tillfrågades om medverkan i 

studien, kvinnorna var mer fundersamma och nyfikna, de ville vara mer förberedda inför 

intervjuerna, bland annat ville de ha intervjuguiden innan och dessutom få se vilka citat som 

skulle väljas ut i uppsatsen medan männen var lite mer “kör bara”. 

 

6.4 Studiens bidrag 
 

Kunskapsbidraget ifrån denna studie hjälper till att skapa en förklaring i Sverige hur 

föreningar men främst samhället måste förändra synsättet på fotbollen för att kunna förändra 

underrepresentationen. Vi belyser ett problemområde inom idrotten där alla inte känner sig 

välkomna, studien belyser även ett större samhällsperspektiv och hur de sociala mönstren i 

samhället är och om hur männens dominans påverkar samhället. Det ska dock påpekas att 

detta är en liten studie, all tidigare forskning kan inte förkastas utifrån detta resultat. Det krävs 

en vidareutveckling av dessa resultat för att se ännu tydligare mönster.  

 

Ett bidrag till fortsatt utveckling av forskningsområdet är att analysera olika personligheter 

och dess användning av sin kompetens istället för kön vid kvotering. Problemet idag är att 

man inte kommer åt grundproblemet vid kvotering, man försöker släta över problemet 
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kortsiktigt istället för att få en långsiktig och strukturell förändring. Är det personligheter som 

ska kvoteras in, ej kön? 

 

6.6 Slutsats 
 

Vår studie och tidigare forskning visar en komplexitet inom området och därför behövs 

komplexa förändringar på flera nivåer samtidigt för att minska underrepresentationen. På kort 

sikt är en förändring svår att genomföra då all struktur är uppbyggd på manliga normer och 

dess traditioner. Resultatet ifrån denna studie, som är en liten studie om man jämför med 

tidigare forskningsstudier, visar att det krävs mer likvida medel till rekryteringen av kvinnor 

till att bli ledare och att det inte finns någon skillnad på ledarstilar enbart utifrån aspekten kön, 

utan det bygger mer personlighet och den miljö man är uppväxt i. Därför borde fotbollen 

bortse ifrån kön och titta på personligheten istället. Det kan dock bekräftas, som även tidigare 

forskning påvisar, att för att lyckas inom pojk- och herrfotboll fotboll behöver man en 

auktoritär ledarstil och det kan vara en förklaring till varför kvinnor som tränar pojk- och 

herrfotboll har en mer transformell ledarstil. Vår studie kan inte förkasta tidigare forskning, 

däremot lyfter vi upp ett nytt synsätt och ett annat perspektiv som är intressant att studera 

vidare.  

 

Avslutningsvis vill vi ta upp ett starkt citat som påverkade oss och vårt synsätt. 

 ”nej, jag tror att det är för enkelt att säga att det har med kön att 

göra. Jag tror att det är individen” 

 

 

För att sedan avsluta vi med vårt egna citat: 

 

 ”Idrotten borde bortse ifrån kön och kolla på personligheten istället”  
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8 Bilagor  
 
Intervjuguide 

 

- Beskriv vad du gör inom idrotten idag!  

- Hur länge har du varit ...?  

- Har du själv sysslat med nån idrott?  

- Din väg in till fotbollen?  

- Intresse uppväxt.. vad var det som gjorde att du ville bli fotbollstränare? 

 

Ledarskap 

- Om du får beskriva ditt ledarskap - Vad är din viktigaste uppgift, som du ser det? 

- Har du några förebilder som du inspireras av i ditt ledarskap? 

- Hur ser den ideala ledaren ut enligt dig?  

- Lyckas för att bli tränare 

- Synen på män/kvinnor som ledare (skillnader) (har män/kvinnor en annan ledarstil) 

 

  

Underreperesenation 

- Statistik visar att fler män engagerar sig som ledare/tränare inom idrotten - hur kommer       

detta sig tror du? 

- Tror du att det skulle vara någon skillnad om det var fler kvinnor på ledande positioner inom 

*din idrottsgren*? 

- Hur har det varit för dig som kvinna/man att verka i denna miljö - märker du av att män är 

fler på något sätt? 

- Har du någon gång haft fördel av att du varit kvinna/man? 

- Har du märkt något motstånd på grund av ditt kön?  

- Vad betyder jämställdhet för dig som ledare?  

- Är jämställdhet något som din förening/organisation arbetar aktivt med? 

- Finns det något du skulle vilja förändra för att skapa en mer jämställd eller rättvis idrott i 

framtiden? 

 
 
 


