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Abstract 
The main purpose of this study is to examine which essential traits floorball coaches for 

men’s and women’s team require. One issue was to see if there was any distinction between 

which leader traits and behaviors the players and the coaches regarded as essential. Another 

issue was to see if the coaches’ behaviors differed whether he was coaching men or women. 

Two men’s team and two women’s team, was selected to participate in the study. All four 

teams belong to the district of Småland and played in division 1 or 2 the current season, which 

is equivalent to advanced width level.  

 

The empirical material consists of both surveys accomplished by players, and interviews with 

the coaches. The research emphasizes that engagement, floorball competence and coherence 

were the most important traits as a coach. One significant difference between the genders was 

that female players desired more teaching skills, and male player’s emphasized more 

cooperative abilities. Both male and female player’s favored a coach that was democratic and 

focused more on the comradeship than the results. The theoretical topic (Larsson 2001) 

concerning gender in sport, says that women rather prefer an authoritarian coach, and men a 

democratic, which was inconsistent with the results of the survey. The survey shows that there 

is in fact less discrepancy between the male and female players’ attitudes on how they expect 

and desire their coaches to treat them, than the coaches assumed and earlier research has 

shown. This could be a serious problem, because in that case are coaches treating the players 

in a way that the players don’t want or expect. 

 

Another theoretical topic was a model of Mumford (figure 1). He builds his model of the fact 

that sooner or later occurs conflicts in an organization and therefore the coach or the leader 

requires some distinctive skills to deal with the conflicts and solve them. The coaches and the 

players thought that there are more conflicts in a female team than there are in a male team. 

Many of the female players also regard themselves as weaker as and less skillful than male 

players. The survey indicates that female players not only accept the gender differences, but 

also reinforce them. Some of the male players shared these opinions but not as explicit. 

 

Key Words: Floorball, Leadership, Coach, Traits, Behaviors, Gender.   
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Förord 
För 15 år sedan började jag spela innebandy i en ishockeytokig by, där tränaren i seniorlaget 

symptomatiskt nog var hämtad från just ishockeyn. Övningarna som drillades på träningarna 

var kopierade ishockeyövningar där man hämtade fart från egen zon och skulle genom att 

löpa i bågar hämta fart likt ett uppspel. Jag har under min aktiva idrottskarriär varit med om 

en liten revolution i lagidrotten innebandy, och idag finns få likheter med den tidens 

innebandy. Sporten då bestod mest av avdankade ishockeyspelare eller fotbollsspelare som 

inte orkade träna försäsongsträning med fotbollslaget, utan såg innebandyn som en kul 

sidoaktivitet, som samtidigt befriade dem från intervallöpningar på en stenhård grusplan 

under vinterhalvåret. Jag kan erkänna att jag tillhörde den senare kategorin.  

 

Skulle man jämföra dåtidens innebandy med dagens har man svårt att tro att det är samma 

sport, och framförallt dåtidens tränare med dagens. Tränarna har i takt med sportens 

utveckling förändrats och tvingats till en nödvändig utveckling som i sin tur bidragit till 

sportens framsteg. Dåtidens ishockeytränare kanske inte passar in i innebandyns moderna 

kultur, med hårband, stylade frisyrer och zorro-finter. Det var denna ledarskapsrevolution som 

fascinerade mig och väckte tankar om en magisteruppsats, som kanske kan ge svar på några 

ledarskapsfrågor som funnits i mitt huvud, och gärna kasta omkull några fördomar om 

innebandyn och dess ledarskap kopplat till genus. Genustanken känns kittlande då innebandy 

som ett förhållandevis modernt fenomen borde befria sporten från gamla värderingar om kön, 

genus och kulturella arv som påverkar vår bild av idrotten och som säger hur spelare och 

ledare ska vara och bete sig mot damlag respektive herrlag. 

 

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till de innebandyspelare med tillhörande tränare som ställt 

upp i studien. Det är deras tankar och uppfattningar som gjort uppsatsen möjlig. Min sambo, 

Elin Karlsson, fick mig indirekt att börja studera igen, då hon genom en flytt drog med mig 

till Växjö, som innebar att jag tog tjänstledigt från mitt arbete som idrottslärare, och började 

skriva denna uppsats. Detta är inget som jag ångrar en sekund, så det får väl bli ett tack där 

också. Handledare Tobias Stark får slutligen mitt sista tack, då han ständigt funnits tillgänglig 

för frågor, och villigt gett tips och råd på vägen, som slutligen mynnade ut i denna D-uppsats.

                  Ola Karlsson, Växjö 20110920. 
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1. Inledning 
Innebandy är en av Sveriges mest populära idrotter, som vuxit lavinartat sedan den bildades i 

början av 1980-talet. År 1985, då innebandy togs upp i Riksidrottsförbundet (RF), fanns 165 

föreningar i landet, som totalt hade 2500 licensierade spelare. Idag finns närmare 125000 

licensierade innebandyspelare fördelat på omkring 1100 föreningar i seriespel. 1 

 

Eftersom innebandyn som sådan är en förhållandevis ny idrottsgren kan det tänkas att det inte 

finns en alltför betungande tradition och kultur som säger hur sporten bör vara, vilka som bör 

utöva den och hur tränarnas beteende önskas vara. Gör detta innebandyn till en idrott som kan 

se nya fördomsfria vägar att gå som utvecklar sporten? Ett exempel som möjligen kan ses som 

en fördomsfri väg är att herrlandslaget i innebandy haft en kvinnlig tränare i form av Kristina 

Landgren Carestam. Tanken på denna moderna idrott som ett föredöme ur ett 

jämställdhetsperspektiv skapade mitt intresse för studien som berör just innebandyns tränare 

och de egenskaper som de innehar eller borde inneha enligt spelarna, och det beteende som 

spelarna önskar se hos tränaren.  

 

Uppsatsens inriktning är inspirerad av en kursdeltagares tankar om varför det finns så få 

kvinnliga tränare inom daminnebandyn. Det var vid tränarutbildningens steg 3 i Halmstad 

hösten 2010, som personen i fråga försökte analysera kring problemet och gav då följande 

förklaring: ”Tjejer vill inte leda tjejer, för tjejer vet hur tjejer är!” Det blev en livlig diskussion 

kring detta, som kanske kan vara en uppfattning som stämmer på sina håll, precis som inte 

killar borde leda killar av samma anledning. Men är inte detta ett lite för enkelt sätt att försöka 

förklara anledningen till de få kvinnliga ledarna, samtidigt som de kvinnliga utövarna genom 

citatet uppfattas som mer besvärliga än män att leda? Eller är det så att damlag hellre vill ha 

en man som tränare, eller åtminstone tränas av en ledare med typiskt manliga 

tränaregenskaper? Min förhoppning är att denna studie kan bidra med att kasta ljus över 

frågor huruvida det finns specifika tränaregenskaper inom innebandy som en ledare bör ha för 

att lyckas leda sitt herr- eller damlag med framgång, och på så vis kunna förkasta eller befästa 

eventuella fördomar om herr- och daminnebandy och deras tränare. 

                                                 
 
1 http://www.innebandy.se/sv/Om-innebandy 
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Innebandyns historia 

Innebandy är idag en av Sveriges mest populära idrotter med närmare 125 000 licensierade 

utövare uppdelade på omkring 1100 föreningar i seriespel. Det internationella 

innebandyförbundet (IFF) bildades 1986 och består av 52 medlemsländer, de flesta från 

Europa, men inebandy finns idag spritt runt om i världen i både Asien, Australien, 

Sydamerika och Nordamerika. Innebandy är dock en förhållandevis ny idrott och har inte 

alltid varit så stor och populär som den är i framförallt Sverige idag.2 

 

De första stapplande stegen mot ett utformande av en egen idrott togs på gatorna runt om i 

landet, då folk började spela gatu-hockey, där en ishockeyklubba och tennisboll användes som 

redskap. Ishockeyn var den givna inspirationskällan, och idrotten kanske hade stannat kvar i 

den formen om det inte vore för Carl-Åke Ahlqvist. Han besökte Holland och såg några 

besynnerliga plastklubbor med tillhörande bollar i en leksaksaffär. Han köpte en bunt klubbor 

och tog de med hem till Göteborg, där han lät sina studentkompisar prova på denna nya form 

av aktivitet. Det visade sig att de flesta tyckte den nya idrotten var tilltalande, och genom 

korpen och skolorna spreds denna första form av det som skulle bli innebandy.3   

 

Ahlqvist insåg den potentiella succé som innebandy kunde bli, och började importera klubbor 

från USA, innan han 1971 startade företaget Unihoc, som producerade innebandyklubbor som 

nu blev mer lättillgängliga för skolor, Korpen, fritidsgårdar och företag runt om i Sverige. 

Denna aktivitet, som benämndes som innehockey, landbandy eller mjukbandy, växte fram och 

spelades med olika regler, oftast i trånga idrottshallar med tre utespelare och små mål, utan 

målvakt. Denna motionsform hade svårt att tas på allvar fram till 1978. Det var då Christer 

Gustafsson tog initiativet och tillsammans med några kamrater började utforma grunden till 

de regler som finns inom innebandyn idag. Deras experiment blev en succé, och ledde till 

grundandet av Sveriges och förmodligen världens första innebandyklubb, som bedrev 

innebandy på stor plan i en idrottshall. Klubben hette Sala IF och bildades den 21 september 

1979. Svenska innebandyförbundet bildades först några år senare, 1981 och det var då som 

utvecklingen verkligen tog fart i landet. 1985 valdes innebandyn in i Riksidrottsförbundet 
                                                 
 
2 http://www.innebandy.se/sv/Om-innebandy, Florin, Patrik m,fl, Innebandyledare för barn och ungdomar, SISU 
Idrottsböcker,  (Stockholm 2001, s 4). 
3 Fasth, Micael, Innebandyboken, Tiden barn och ungdomsförlaget, (Stockholm 1996, s 7-11). 
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(RF), vilket ytterligare spädde på den snabba utvecklingen av idrotten både gällande antalet 

föreningar och gällande antal spelare.4 Under Svenska innebandyförbundet finns idag 22 

stycken distriktsförbund. Smålands innebandyförbund, där även Blekinge ingår, bildades 

1986 och är ett av distrikten, med 94 medlemsföreningar och runt 13 000 licensierade 

spelare.5. Samtliga lag i min studie ingår under Smålands IBF. 

 

År 1996 arrangerades historiens första VM-turnering i innebandy. Stockholm Globe Arena 

var spelplats, dit hela 15 106 åskådare kom för att bevittna innebandyns allra första VM-final. 

Detta var det stora genombrottet då gemene man fick upp ögonen för idrotten. Den stora 

publiksiffran är än idag svenskt rekord för en inomhusidrott i tävlingssammanhang. Sverige 

har historiskt sett varit världsledande i innebandy och har flest VM-guld och leder 

medaljligan. Efterföljande lag och främsta utmanare just nu är Finland, Schweiz och Tjeckien. 

År 2008 gav Internationella olympiska kommittén sitt erkännande för idrotten innebandy, 

vilket är första steget att ta, för att kunna nå mot ett deltagande i OS-programmet.6 

 

Av de aktiva innebandyspelarna utgörs 27% av kvinnor, men några konkreta siffror för det 

totala antalet kvinnliga innebandytränare i Sverige finns inte. Däremot finns väldigt 

framstående kvinnliga tränare, och den mest kända är utan tvekan Kristina Landgren 

Carestam. Hon blev en barriärbrytare då hon år 2004blev förbundskapten för svenska 

herrlandslaget i innebandy. Hon blev då den första kvinnliga tränaren för ett herrlandslag 

någonsin i Sverige!7   

 

 

 

                                                 
 
4 http://www.innebandy.se/sv/Om-innebandy, Florin, Patrik m,fl, Innebandyledare för barn och ungdomar, SISU 
Idrottsböcker,  (Stockholm 2001, s 4), Fasth, Micael, Innebandyboken, Tiden barn och ungdomsförlaget, 
(Stockholm 1996, s 7-11). 
5 www.innebandy.se, www.innebandy.se/smaland 
6 http://www.innebandy.se/sv/Om-innebandy 
7 www.innebandy.se/sv/StatistikHistorik/Datum-i-innebandyhistorien/ 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka egenskaper innebandytränare anses behöva 

för att leda herr- och damlag på avancerad breddnivå. För att konkretisera syftet har jag valt 

att bryta ner det till följande frågeställningar: 

 

1. Vilka tränaregenskaper och beteenden upplever aktiva spelare och innebandytränare 

som viktigast att inneha för att med framgång leda innebandylag?  

 

2. Är tränarens egenskaper och beteende samma oberoende på lagets könstillhörighet och 

finns en samsyn mellan tränares och spelares uppfattning gällande detta? 
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3. Teoretisk bakgrund   
I detta kapitel kommer jag teckna ett forskningsläge samt konkretisera uppsatsens teoretiska 

anslag. Framställningen i stort är disponerad i enlighet med undersökningens frågeställningar. 

Det innebär att den första delen rör ledarskapsforskning i stort, medan den andra delen mer 

specifikt rör idrottsledarskap kopplat till könstillhörighet. Sist i kapitlet följer en 

sammanfattande diskussion, där jag summerar mina intryck av forskningsläget samt 

operationaliserar studiens analytiska begrep och perspektiv. 

 

Tidigare forskning 

Ledarskap 

Ledarskap är ett centralt begrepp i denna uppsats, då huvudsyftet är att utreda vilka 

ledaregenskaper som är effektivast och mest vägvinnande att inneha som tränare för herrlag 

respektive damlag. Ledarskap är ett brett begrepp som används i många olika sammanhang, 

men i denna uppsats berör begreppet idrott, och närmare bestämt ledarskap inom lagidrotter.  

 

Ledarskapsforskaren Packianathan Chelladurai sammanfattar begreppet ledarskap genom tre 

punkter som han menar berör alla kända definitioner av ledarskap:  

 

• ledarskap är en beteendeprocess. 

• ledarskap är en social process som rör två eller flera personer. 

• ledarskap syftar till att influera och motivera medlemmar genom grupp- och 

organisationsmål. 8  

 

Chelladurais multidimensionella ledarskapsteori berör ledarskap inom idrott, och teorin 

förenar flera olika befintliga teorier i en och samma modell. Modellen har specifikt skapats 

för idrottens förutsättningar och villkor. Den fokuserar på tre olika ledarskapsbeteende som i 

modellen är centrala, vilka är önskat beteende, faktiskt beteende och nödvändigt beteende. I 
                                                 
 
8 Chelladurai, Packianathan, Human resource Management in Sport and Recreation, Human Kinetics, 
(Champaign IL 1999 s, 160-164). 
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modellen påverkas ledarens beteende av spelarnas utmärkande drag, ledarens personlighet och 

utmärkande drag, samt situationens utmärkande drag. I modellen mynnar detta ut i 

konsekvensen som mäts i hur nöjda individer och grupp är samt deras prestation.9 

 
Enligt ledarskapsforskaren Gary Yukl mäts framgångsrikt ledarskap ofta i termer av 

effektivitet. Effektivt ledarskap beräknas främst i de konsekvenser som följarna får av 

ledarens agerande, samt om lagets eller organisationens uppsatta mål uppfylls. Andra vanliga 

indikatorer som används för att utreda ledarens effektivitet, är att titta på hur följarna mår, 

vilken syn, respekt och förtroende de har på och för ledaren, samt om följarna tror att de 

kommer att utvecklas under den rådande ledaren. För att mäta en ledares effektivitet bör så 

många parametrar som möjligt läggas in beräknat på (1) ledarens karaktärsdrag, (2) följarnas 

karaktärsdrag samt (3) situationens karaktär, enligt Yukl.10 I min studie läggs fokus på 

ledarens karaktärsdrag och beteende, men följarnas svar påverkas givetvis också av de 

uppradade kriterierna för effektivt ledarskap ovan, som situation, förtroende, respekt och 

utvecklingspotential.  

 

Begreppet tränare används flitigt i denna studie och likställs av mig med begreppet coach, då 

tränare för innebandylag på den valda sportsliga nivån både planerar och genomför träningar 

samtidigt som denne agerar laguttagare och står i båset vid match för att ge spelarna snabb 

personlig coaching. Tränare är det begrepp som jag flitigast nyttjar just därför att det 

innefattar fler arbetsuppgifter på denna nivå än vad coach gör, och på ett bättre sätt ringar in 

just detta komplexa uppdrag som innebandytränare är. 

 

Ledaregenskaper 

I uppsatsen används begreppet ledaregenskaper som ett samlat begrepp för en ledares 

egenskaper, men också för vissa kompetenser som ledaren innehar. Detta gäller både i 

forskningsläget och i resultat samt diskussion. 

 

                                                 
 
9 Chelladurai, Packianathan, Human resource Management in Sport and Recreation, Human Kinetics, 
(Champaign IL 1999 s, 160-164). 
10 Yukl, Gary, Leadership in organizations, Pearson education, (New Jersey 2010, s 26-31). 
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Ledarskapsforskning fokuserade gärna på ledarens egenskaper vilka ansågs avgörande för hur 

duktig ledaren var i mitten av förra seklet. Internationell ledarskapsforskning som exempelvis 

Bernard Bass menar att det kan påpekas att vissa egenskaper har avgörande betydelse för en 

ledares framgång och en ledares egenskaper kan vara helt avgörande gällande en 

organisations framgång eller inte. Framgångsrika ledare tenderar att vara beslutsamma, 

uthålliga, ha gott självförtroende och en personlig mental styrka. Bass menar att det är svårt 

att endast bedöma en ledares möjligheter till att lyckas genom egenskaperna, utan det måste 

ses i ett större sammanhang då olika situationer och kontext kräver olika egenskaper. Olika 

organisationer söker olika egenskaper hos ledaren som således ska passa in i situationen han 

eller hon ska befinna sig i.11  

 

Nationell ledarskapsforskning i form av Agneta Blom reserverar sig mot att vissa egenskaper 

alltid är förknippade med goda ledaregenskaper, då olika situationer kan omöjliggöra att en 

viss person lyckas som ledare trots att denne har alla tänkbara goda ledaregenskaper. Däremot 

finns egenskaper som underordnade ofta vill se hos sin ledare, vilka är generositet, driftighet, 

kreativitet, trovärdighet och framsynthet. Dessutom ska ledaren ha en god samarbetsförmåga, 

initiativförmåga samt ha en stark beslutsförmåga.12  

 

Om vi förflyttar oss mot ledarskap kopplat direkt mot idrotten finner vi Claes Annerstedt som 

i sin ledarskapsforskning lyfter fram vissa egenskaper som idrottsledaren bör inneha för att 

han eller hon ska bli framgångsrik. Engagemang, raka besked och handfasthet i många 

situationer är enligt Annerstedt en förutsättning för att man som ledare ska lyckas på 

elitnivå.13  

 

Per Göran Fahlström och Carl-Axel Hageskog menar i boken Kreativ coaching – när det 

snurrar i bollen, att kontextens betydelse för ledarskapsprocessen inte kan underskattas. I 

ledarskapsprocessen interagerar en eller flera ledare med sina följare i en viss kontext eller ett 

sammanhang. Kontextens betydelse har först på senare år ansetts vara av stor vikt för 
                                                 
 
11 Bass, Bernard M, Bass & Stogdill´s Handbook of Leadership – Theory, Research & Managerial Applications, 
The Free Press, (New York 1990, s 87-88, 165). Tredje upplagan.   
12 Blom, Agneta, Kommunalt Chefskap – en studie om ansvar, ledarskap och demokrati, Universitetsförlaget 
Dialogos AB, (Lund 1994, s 163-169). 
13 Annerstedt, Claes, Framgångsrikt ledarskap inom elitidrott, (Göteborgs universitet 2006:03, s 110-112). 
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ledarskapsforskning. I ledarskapsprocessen sker en ständig överföring från ledaren till följarna 

i form av kunskap, attityd, inställning, feedback mm, samtidigt som följarna bearbetar den 

informationen och i sin tur påverkar ledaren genom reaktioner, beteenden mm, vilket formar 

ledarens filosofi och handlande.  Allt detta pågår i ett sammanhang eller i en kontext som ex. 

kan vara en förening i en viss idrott och kultur.14  

 

Ledarens beteende 

Kopplingen mellan framgångsrikt ledarskap och ledarens beteende har intresserat många 

forskare, däribland Claes Annerstedt, som funnit att situationens och kontextens betydelse för 

ledarskapets framgång inte kan nonchaleras.15 Ledarstilen kan vara resultatinriktad och/eller 

relationsinriktad i olika grader, vilket kan ta sig uttryck i olika typer av ledare. Hassmén & 

Hassmén redogör i Idrottsledarskap för ”Lagom-ledaren” som ligger mittemellan de båda 

inriktningarna och karaktäriseras av en kompromissande ledare som genom diplomatiskt 

ledande försöker undvika konflikter. Samtidigt försöker ledaren nå verksamhetens uppsatta 

mål genom att i de aktivas ögon vara ”lagom” målinriktad. Ytterligheterna kallas för 

relationsledaren respektive resultatledaren, där den senare ledaren helt fokuserar på resultatet 

och endast kommunicerar med de aktiva genom instruktioner, och betraktas ofta som 

auktoritär. Relationsledaren är tvärtom helt inriktad på att skapa trivsel och välbefinnande i 

laget och resultat är ett lågt prioriterat område. Detta är tre exempel på ledarstilar som kan 

variera mycket mellan resultat och relation beroende på vilken ledare det är och vilket lag han 

eller hon leder. Vilken ledarstil som är optimal beror på just ledaren, de aktiva, målsättningen 

och situationen de befinner sig i. En ledare som till stor del involverar följarna i olika beslut 

tenderar att betraktas mer demokratisk, vilket präglar svenskt idrottsledarskap.16  

 

Motsatsen, den auktoritära ledaren tar den fullständiga makten över beslutsprocessen och 

meddelar sedan gruppen sitt beslut. Det finns olika grader av hur auktoritär eller demokratisk 

man är, och ledarens position på linjen mellan motpolerna är avgörande av situationens krav, 

                                                 
 
14 Fahlström, PG & Hageskog, Carl-Axel, Kreativ coaching – när det snurrar i bollen, SISU Idrottsböcker, 
(Stockholm 2010, s 20-23).  
15 Annerstedt, Claes, Framgångsrikt ledarskap inom elitidrott, (Göteborgs universitet 2006:03, s 10-12). 
16 Hassmén, Peter & Hassmén, Nathalie, Idrottsledarskap, Natur & kultur, (Stockholm 2010, s 146-150). 
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ledarens personliga egenskaper och gruppens behov och sammansättning, enligt författarna.17 

Den demokratiska ledarstilen dominerar i Annerstedts studie, vilket författaren anser är föga 

överraskande då studien görs i Sverige och den rådande kulturen och mentaliteten påverkar 

idrottsledarskapet i landet.18 

Ledarskap och kön 

Ett annat viktigt begrepp som givetvis kommer att ingå i denna studie är genus som ofta 

översätts med socialt kön. Något förenklat visar begreppet vad det är som gör att män och 

kvinnor agerar olika och hamnar så olika i livet genom föreställningar om hur det ska vara, 

vilket blir hinder för män och kvinnor i deras tänkande och handlande i samhället. Trots att vi 

är så lika när vi föds formas vi olika genom olika bemötande, bedömningar, behandlingar och 

beskrivningar av omgivningen beroende på vem vi är, menar genusforskaren Yvonne 

Hirdman. 19 Det är också av vikt hur uppfostran och inlärning från unga år påverkar vår syn 

på kön och genus, vilket leder till olika val och ställningstaganden i livet. Förenklat innebär 

detta att vi väljer yrken eller aktiviteter som ligger oss varmast om hjärtat. Detta skulle då 

innebära att kvinnor, som uppfostras till att bli omhändertagande skulle välja aktiviteter och 

yrken där det kommer i uttryck, som ex. vården eller barnomsorgen, menar Ulla Eriksson. 

Med detta resonemang skulle det därför vara mot kvinnors natur att välja en ledarroll och de 

skulle inte ens passa till ledare av den anledningen. Detta kan till viss del förklara de 

kvinnliga ledarnas ofta stressiga situation, då de krav som ledaren känner från arbetarna inte 

ligger i linje med kvinnans traditionella roll.20 

 

Manligt och kvinnligt ledarskap i ett historiskt och idrottsligt perspektiv 

Internationella forskare såsom Reynolds och Collard menar att ledarskapsforskningen på 

senare år har gått från att fokusera på könsskillnader till att titta på hur könsskillnader kopplas 

till kulturella, historiska och sociala sammanhang. Samhället och kulturen påverkar i hög grad 

män och kvinnors ledarstil och beslutsfattande, vilket också påverkar ledarens utövande av 

makt. Det finns könsskillnader mellan hur män och kvinnor använder makt som medel i sitt 

                                                 
 
17 Hassmén, Peter & Hassmén, Nathalie, Idrottsledarskap, Natur & kultur, (Stockholm 2010, s 44-46). 
18 Annerstedt, Claes, Framgångsrikt ledarskap inom elitidrott, (Göteborgs universitet 2006:03, s 110-112). 
19 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, Liber AB, (Malmö 2008 s, 11-16, 94-98, 202-
203). 
20 Eriksson, Ulla, Det mangranna sällskapet, BAS Förlag, (Göteborg 2000 s, 50-51).  
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ledarskap. Kvinnor använder oftare sin makt för att stärka sina följare och skapar förändringar 

likt en mammaroll. De utövar sin makt för att stärka organisationen genom att utöva makt 

med gruppen, medan män i större utsträckning utövar makt över gruppen. Denna slutsats kan 

dock inte göras generell utan det finns givetvis manliga ledare som utövar makt tillsammans 

med följarna och kvinnor som utövar makt över sina följare. 21 

 

Annan internationell forskning, i detta fall Gary Yukl, menar att det finns gamla 

uppfattningar, som gör gällande att män är mer kompetenta och mer lämpade för 

ledaruppdrag än kvinnor, vilket ligger som grund för den könsdiskriminering som råder inom 

många organisationer. Antaganden görs att män är mer effektiva som ledare enligt de 

könsstereotyper som sedan långt tillbaka dominerar kulturen. De här könsstereotyperna håller 

sakta på att förändras, men det är en långsam process. Gamla antaganden av framgångsrikt 

ledarskap gjorde gällande att ledaren måste vara bestämd, uppgiftsorienterad, 

konkurrenskraftig, målinriktad och beslutsam, vilka är gamla typiska uppfattningar av 

egenskaper som manliga ledare oftare har. Idag är vanliga egenskaper som tillskrivs den 

resultatrika ledaren typiskt feminina som exempelvis social kompetens, stöttande, 

utvecklande, visa tillit och förmågan att stärka följarna. Senare forskning gör gällande att det 

är de samlade skickligheter, beteenden och strategiska drag som är viktiga hos en ledare och 

könsbetydelsen tenderar således att bli mindre betydelsefull. Men utvecklingen av att sudda ut 

de klassiska könsrollerna och stereotyperna går mycket långsamt.22 

 

Forskare är enligt Yukl oense om män respektive kvinnor har olika beteende och skickligheter 

pga. kön som påverkar ledarskapsförmågan. Vissa hävdar att några sådana skillnader 

egentligen inte finns, medan andra menar att vissa skillnader finns och märks mer i vissa 

situationer. Ett exempel på detta är att män anses vara mer effektiva i ledande positioner som 

kräver starka uppgiftsorienterade skickligheter, medan kvinnor anses bättre på att leda 

organisationer som kräver starka personliga (relationsorienterade) skickligheter. Eftersom en 

effektiv ledare både behöver uppgiftsorienterade och relationsorienterade skickligheter är 

könets koppling till den effektiva ledaren troligtvis minimal. En möjlig förklaring till de 

                                                 
 
21 Collard, John, Reynolds, Cecilia, Leadership, gender and culture in education, Open university press, 
(Berksire, 2005, s 131-134,197). 
22 Yukl, Gary, Leadership in organizations, Pearson education, (New Jersey 2010, s 466-467). 
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skillnader som finns i sättet att leda beroende på om du är man eller kvinna, är de biologiska 

olikheter som bevisligen finns mellan könen som utvecklats under tusentals år. En annan 

förklaring är hur vi socialiseras in i samhället genom föräldrar, skola och samhället i stort. 

Skillnaden mellan hur en pojke och flicka uppfostras, är och har alltid varit enorm gällande 

främst värderingar och beteende. I organisationer eller kulturer med starka resultatorienterade 

värderingar är ledarens agerande mycket viktigare än ledarens kön, etnicitet etc. och ”lagets” 

deltagare ska fyllas efter talang och kunskaper, inte efter vänskap, kön etc. Yukl, menar 

vidare att skillnaderna mellan manliga och kvinnliga ledare är ett resultat av barndomens 

erfarenheter, socialisation och uppfostran från föräldrarna. Detta medför att mannen och 

kvinnan präglas av en bild av hur man ska bete sig i ett socialt sammanhang och vilka 

värderingar som är viktigast. I ledarskapssammanhang präglas kvinnan då av värden som 

omtänksamhet, empati, delaktighet och lyfter fram relationers betydelse i högre grad än vad 

män gör. Ledarna har ofta svårt att få tiden att räcka till då ett oftast ideellt föreningsarbete 

ska kombineras med jobb, familj och andra intressen.23  

 

Nationell forskning betonar den historiska betydelsen för vad som ses som manligt och 

kvinnligt ledarskap. Oftast har könen setts som motsatsförhållanden till varandra och ytterst 

sällan har de båda könen setts som två kompletterande enheter, vilket Dan Tedenljung 

redogör för. Synen på könen har historiskt sett ofta inneburit att mannen varit högre värderad 

än kvinnan i hierarkin. Denna historiska syn ledde till en stor skillnad mellan könets roller på 

arbetsmarknaden, där kvinnans roll som vårdande inte passade i intellektuella sammanhang 

där männen då istället dominerade. Den rådande världsbilden förklarades och dokumenterades 

då av män för män vilket har påverkat synen på de båda könen långt fram i tiden.24 Även 

föreställningar om vad ledarskap är har konstruerats av män, vilket gör att den traditionella 

bilden av ledarskap kan vara svår att förena med kvinnligt. En viss förändring har på senare 

tid gjort att ledarskap kopplas till en social och engagerad kultur, vilket ofta ses som mer 

kvinnligt. Många hävdar också att kvinnor till och med lämpas bättre som ledare i 2000-talets 

organisationer som ofta präglas av hastiga förändringar.25  

 

                                                 
 
23 Yukl, Gary, Leadership in organizations, Pearson education, (New Jersey 2010, s 462, 468-470). 
24 Tedenljung, Dan, Arbetsliv & pedagogik, KFS, (Lund 2008, s 157-158). 
25 Alvesson, Mats, Due Billing, Yvonne, Kön och organisation, Studentlitteratur AB, (Malmö 2008, s 148-149). 
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På 1970-talet började alltfler forskare intressera sig för könsperspektivet kopplat till 

ledarskap. Det forskades om kvinnornas möjligheter att komma in i ledande roller, vilka 

egenskaper som skilde de åt och de eventuella hinder som kvinnor stötte emot på vägen till att 

bli ledare. Kortfattat förklarar Anna Fogelberg Eriksson i boken Ledarskap och kön, 

anledningen av att få kvinnor nådde ledande roller med att problemen ligger hos kvinnan 

själv, och inte i organisationen. Kvinnans personliga egenskaper och hemförhållanden sågs 

som förklaringar. Senare forskning visade däremot att det är sociala barriärer som är 

förklaringen till varför så få kvinnor etablerar sig som ledare. Kvinnan måste då anpassa sig 

till ett typiskt manligt chefsbeteende för att kunna etablera sig som ledare. Andra förklaringar 

är upplevd maktlöshet och rådande organisationsstrukturer, samt ett visst motstånd bland män 

mot kvinnliga chefer.26  

 

Andra svenska forskare som behandlat ämnet är Due Billing och Alvesson. I stort sett menar 

de att forskningen av män, kvinnor och ledarskap kan delas in i två läger, där det ena lägret 

menar att det inte finns några stora skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap. De 

skillnader och likheter som finns beror då inte på kön, utan det sammanhang som ledaren och 

organisationen befinner sig i. Å andra sidan finns ”det könsstereotypa lägret” som menar att 

det finns avgörande skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap. Kvinnligt ledarskap 

beskrivs med ord som samverkan, samarbete, intuition och empati, vilket då skiljer sig från 

männens egenskaper. Dessutom är kvinnor generellt sett mer demokratiska ledare än vad män 

är. De menar vidare att kvinnor klarar sig bättre som ledare i organisationer som anses som 

kvinnliga, ex. vård, utbildning och affärsliv än vad män gör, men män klarar sig bättre i 

typiska manliga miljöer, ex. militären. Sammantaget visar olika forskningsstudier olika 

resultat vilket gör det svårt att definitivt slå fast eventuella skillnader eller kopplingar mellan 

respektive kön och ledarskap. De flesta verkar dock vara överens om att sammanhanget, 

kulturen och organisationens typ och struktur är viktiga variabler att ta hänsyn till och kan 

påverka ledarstilen hos män och kvinnor.27  

 

                                                 
 
26 Fogelberg Eriksson, Anna, Ledarskap och kön, UniTryck, (Linköping 2005 s 12-15). 
27 Alvesson, Mats, Due Billing, Yvonne, Kön och organisation, Studentlitteratur AB, (Malmö 2008, s 157-161). 
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Idrottsledarskap och kön 

Hittills har genomgången enkom behandlat ledarskap och genus i ett historiskt och kulturellt 

perspektiv, där kvinnans roll i ledande positioner inom organisationer varit ytterst begränsad. 

Stora likheter finns med idrotten som även den en gång skapats av och för män, vilket kan ses 

som en bakgrund mot den situation med så få kvinnliga tränare som finns inom idrotten idag. 

Vidare i forskningsgenomgången fokuseras på idrottsledarskap kopplat till kön och genus. 

 

Internationell forskning menar att kvinnliga ledare i idrottsorganisationer har lägre status än 

män på samma positioner, trots liknande behörighet och utbildning. Vidare upplever kvinnor 

sitt kön som en barriär för att lyckas göra karriär som ledare. I en tysk studie upplever 34,8% 

detta som en barriär medan ingen man upplever att könets betydelse för ledarkarriär spelar 

någon roll.28 En annan barriär som kvinnor stöter på i deras jakt på avancemang inom 

organisationer, är deras ofta begränsade tillgång till informella sociala nätverk inom 

organisationen. Vidare visar undersökningar på att kvinnor inte ställer lika tuffa krav som 

män vid löneförhandlingar eller andra typer av förhandlingar, vilket också nämns som en 

barriär i deras väg mot att bli en ledare.29 Idrotten delar ofta upp ledarskap i manligt 

respektive kvinnligt ledarskap, enligt nationell forskning i form av Eva Alerby. Kvinnligt 

ledarskap står för relations och samarbetsinriktat medan manligt ledarskap förklaras som 

hierarkiskt och individualistiskt.30  

 

Likheterna är som synes många mellan ledarskapsforskning i stort och den forskning som 

finns kopplad till idrottens ledarskap och könstillhörighet. Vidare i forskningsgenomgången 

behandlas kontextens och kulturens betydelse för vem som blir ledare, och i vilken 

organisation eller idrottslag.   

 

Kontextens och kulturens betydelse för kvinnligt och manligt idrottsledarskap 

Gary Yukl menar att kvinnorna har enklare att komma in som ledare i olika organisationer i 

mer jämställda kulturer, och har där större möjligheter att göra vidare karriär som ledare. I 

                                                 
 
28 Pfister, Gertrud & Radtke, Sabine, Sport, woman and leadership, www.idrottsforum.org (ISSN 1652–7224) 
(2005-05-03). 
29 Yukl, Gary, Leadership in organizations, Pearson education, (New Jersey 2010, s 467). 
30 Alerby, Eva, På kurs mot lärande, Luleå tekniska universitet (Luleå 2006, s 67-68). 
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kulturer som präglas av tuffhet och självsäkerhet har kvinnliga egenskaper som intuition och 

empati väldigt svårt att få genomslagskraft. I de kulturerna dominerar de klassiska maskulina 

ledarattributen och kvinnorna har svårt att komma in i organisationer på ledande positioner. 

Synen på en effektiv ledare varierar också beroende på kultur, då ledarens effektivitet i en 

kultur med hög jämställdhet ofta innehåller feminina drag som empati och intuition. Exempel 

på sådana kulturer finns i norden, däremot präglas Japan, Mexiko, Italien m.fl. av mer 

klassiska maskulina attribut för ledare.31  

 

Då genus, vilket kan liknas vid vår syn på vad som är manligt och kvinnligt, är något som 

konstrueras i ett socialt och kulturellt sammanhang, är det också något som går att förändra, 

anser Karin Redelius. Detta kan överföras på idrotten och därigenom kan olika idrotter ändra 

karaktär och gå från att vara en typisk manlig gren till att bli mer könsneutral, vilket har varit 

fallet med skidskytte. Kvinnorna är oftare ledare i typiskt kvinnliga idrotter som ex. ridning 

och gymnastik, men när pengar, makt och status kommer in i bilden tenderar ändå männen att 

dominera som idrottsledare även i de idrotterna som förr ansågs som mer kvinnliga. Exempel 

på det ses på galopp- och travbanor runt om i landet där männen oftare är tränare i 

tävlingssammanhang, men kvinnorna oftare är ledare i barn och ungdomsträningen. 

Elittränare består i väldigt stor utsträckning av män oavsett idrott, medan kvinnor oftare är 

ledare för de allra yngsta barnen.32  

 

Även Anna Fogelberg Eriksson menar att en avgörande faktor som möjliggör att kvinnor 

kommer in i ledande roller i organisationer, är i vilken kultur de befinner sig. Om en kvinna 

utses till ledare i en typisk manlig miljö, som vissa idrottsliga arenor kan vara, ses kvinnan 

som en annorlunda aktör. Kvinnan talar ett annat språk, ser annorlunda ut och står för många 

andra skillnader i jämförelse med tidigare manliga ledare. Ledaren kan då ses som en 

utmanare, och kan i vissa fall även ses som besvärlig pga. att hon är kvinna i en typisk manlig 

miljö. Historiskt sett är ledarskap kopplat till maskulinitet, och i vissa miljöer lever detta kvar 

i större utsträckning än andra.33  

 

                                                 
 
31 Yukl, Gary, Leadership in organizations, Pearson education, (New Jersey 2010, s 461-462). 
32 Redelius, Karin, Ledarna och barnidrotten, HLS Förlag, (Stockholm 2002, s 80-84, 91). 
33 Fogelberg Eriksson, Anna, Ledarskap och kön, UniTryck, (Linköping 2005, s 162). 
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Att träna idrottsmän och idrottskvinnor i Sverige 

Frågan huruvida det är skillnad att träna manliga och kvinnliga idrottare är i stort sett 

outforskad. En svensk studie av Cleas Annerstedt visar att samtliga tillfrågade elitcoacher i 

hans studie (12 st.) menar att det finns en tydlig skillnad mellan att coacha manliga och 

kvinnliga idrottare. Som ledare bör man då agera på olika sätt beroende på vilket kön du leder 

och för att lösa uppkomna problem krävs olika hanteringar. Författaren menar att det är 

intressant att studera ledarnas syn på att coacha män och kvinnor, och också orsakerna till att 

de har den uppfattningen. I studien betonar flera ledare att det uppkommer fler problem när 

man leder kvinnor än om man leder män. 34 En annan svensk studie, denna gjord av Mårten 

Nilsson bygger på intervjuer av flera olika lagidrottstränare som utefter sina erfarenheter 

delger de egenskaper som de anser är viktigast för att lyckas med att leda ett herrlag. 

Egenskaper som nämns är engagemang, kunskap i idrotten, timing i coaching, 

motivationshöjare samt situationsanpassning då exempelvis en ledarstil inte passar in ett lag 

pga. kulturskillnader mm.35 

 

Sociologen Jesper Andreasson skriver i Idrottens kön att inställningen till, och tillvaron inom 

lagidrotten kan förstås i relation till föreställningar om maskulinitet och femininitet. Vikten av 

de ritualer som formar det aktuella herrlaget betonas vilka samlar de helt olika 

lagmedlemmarna från helt olika livssituationer till ett enat kollektiv. Jargongen som råder i 

herrlaget konstruerar en grabbighet i kollektivet där lagmedlemmarna beter sig enligt en 

föreställning över hur en maskulin gemenskap ska vara. Gemenskapen i herrlaget är tydligt 

ordnad efter maskulina och heterosexuella värden och männen har genom sitt maskulina ideal, 

svårt att uttrycka känslor av kärlek och omsorg i gruppen, i rädsla för att anses som feminina 

eller bögiga. Jargongen i damlagets omklädningsrum är tuff men uppsluppen, och till viss del 

manlig. Lagmedlemmarna i damlaget menar att flera feminina sidor inte är förenliga med 

fotboll, utan menar tvärtom att man minsann inte får vara rädd för att bryta en nagel eller skita 

ner sig på fotbollsplan. Detta gör att kvinnorna bekräftar, upprätthåller och rekonstruerar den 

                                                 
 
34 Annerstedt, Claes, Göteborgs universitet, Framgångsrikt ledarskap inom elitidrotten, (2006:03) 
35 Nilsson, Mårten, Coach, (Stockholm 1999, s 17, 27, 35, 50-51, 127-135). 
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hegemoniska36 maskuliniteten inom idrotten. Samtidigt vill lagmedlemmarna distansera sig 

från den traditionella bilden på damfotbollsspelare som manhaftiga, icke feminina och 

lesbiska. De skapar på så vis en egen kategori i gemenskapen som ett skydd mot omvärlden 

och ett förhållningssätt till samhället. De kan varken kategorisera sig som den äkta 

idrottsmannen eller den äkta kvinnan, vilket både kan vara frigörande och problematiskt.37  

 

Barbro Dahlbom Hall anser att pojkar tränar för att bli bäst, medan flickor gärna satsar på 

idrotten, men prioriterar också skolan i större utsträckning än vad pojkar gör. Detta behöver 

inte innebära att drivkraften är olika mellan könen, utan bara deras sätt att uttrycka sig. En 

annan skillnad är ofta att flickor behöver prata av sig innan träningen börjar, då deras 

idrottande i större grad byggs på vänskap och glädje. Som ledare är det ju oerhört viktigt att 

man är medveten om de skillnader som finns mellan könen, och därför anpassar sin ledarstil i 

en riktning som passar gruppens sammansättning och behov.38  

 

Lars-Åke Bäckström har tränat både herrlag och damlag i fotboll under lång tid och menar att 

han talar till damerna olika än vad han gör till herrarna. Till herrarna svor han ofta och 

upplevde sig mer som en i gänget då jargongen var en annan. Han upplevde att kvinnor tycker 

det är viktigare att tillhöra laget/gänget än vad män gör, och trivseln i laget är mer central för 

kvinnorna. Skillnader finns också när det gäller att ta åt sig kritik, då männen ofta tenderar att 

skylla ifrån sig på andra faktorer som dålig plan eller domaren, medan kvinnorna oftare tar på 

sig hela skulden själv efter en förlust.39 

 

Den historiska betydelsen måste tas i beaktande när vi resonerar kring jämställdhet och 

jämlikhet inom idrott och ledarskap, menar Kutte Jönsson i boken Idrottsfilosofiska 

introduktioner. Idrotten var renodlat manlig i grunden och syftade till att fostra en manlig elit. 

Kvinnans idrottande är ett betydligt modernare fenomen som kan förklara en liten del av den 

                                                 
 
36 Hegemoni – Begreppet innebär hur maskulinitet struktureras i relation till varandra likt en hierarki. Vissa 
värden överordnas andra, och kan på så vis utöva makt på underordnade. Hierarkin finns inom ett idrottslag, i 
samhället och i en kultur, och är inte oföränderlig. Andreasson 2007, s 36-38. 
37 Jesper Andreasson, Idrottens kön; genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag, (Lund: 2007, s 14-18, 63, 
80,108-110, 139,166,177, 214-216). 
38 Dahlbom-Hall, Barbro, Lära kvinnor leda kvinnor, Bokförlaget natur och kultur, (Stockholm 2000, s 170-
171). 
39 Karlsson, Gerard m.fl, Tränarboken, SISU idrottsböcker (s 80-84). 
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ojämställdhet och sexism som existerar i samhället och i idrotten. Sexualisering tenderar att 

endast drabba kvinnliga idrottsutövare där kvinnan ses som ett sexobjekt. Anledningen beror 

på att deras kroppar och roll som sexobjekt exponeras, inte deras idrottsliga förmågor. Det 

finns flera exempel på svenska kvinnliga idrottare som fått utstå hård kritik efter att de 

exponerat sig i media mm. Josefine Öqvist vek ut sig i herrtidningen Slitz, och Malin Baryard 

red endast klädd i underkläder på en uppvisning i Göteborg 1996. De båda kvinnorna tjänade 

säkert mycket ekonomiskt på detta, men kritiken blev stenhård och menade att de spädde på 

den redan sexistiska idrottsvärlden. Kritiken hade troligtvis inte blivit densamma om en 

herrfotbollsspelare gjort något liknande, då bilden på manliga idrottare oftast går hand i hand 

med idrottens normer, där mäns muskler är till för, och är en förutsättning för att kunna utföra 

sin idrott. Det går inte att bortse från faktumet att idrotten är en integrerad del av politiken, då 

idrott och samhälle går hand i hand, och idrottens betydelse för samhället kan inte 

nonchaleras. Ett exempel på det är indelningen av dam- och herridrott, som flitigt delas upp 

vilket inte bara bekräftar de normer som samhället i övrigt försöker bekämpa på politisk väg, 

utan också förstärker dem, anser Jönsson. 40 

 

Kristina Landgren Carestam har tränat både herrlandslaget och damlandslaget i innebandy, 

men menar att skillnaderna inte är anmärkningsvärt stora mellan de tränaruppdragen. Hon 

anser att huvuduppdraget oavsett om du leder män eller kvinnor är att leda en samling 

människor mot ett bestämt mål. Däremot kan vägen dit se lite annorlunda ut. Hon upplevde att 

tiden som tränare för herrlag var lite besvärlig, mest för de förutfattade meningar som fanns 

utanför laget och i media. Hon möttes ständigt av fördomar och kommentarer som ”tar du 

verkligen order från en tjej”, och ”är du inne i duschen samtidigt som killarna?” Däremot 

upplevde hon aldrig att spelarna i laget såg henne som tjejen, utan som tränaren. Landgren 

Carestam upplevde att det var svårt att kombinera tränarrollen med yrkesroll och familjeliv. 

Man måste ställa sig frågan om det är värt de uppoffringar man tvingas göra. Hon tror vidare 

att det är svårare att som kvinna lyckas med att kombinera de tre sysslorna. I hennes fall fanns 

stöttning från man och släkt, vilket enligt henne är en förutsättning för att det skulle fungera. 

Det är med detta i åtanke inte alls konstigt att det inte finns fler kvinnliga tränare, då det hela 

tiden handlar om prioriteringar. Landgren Carestam menar vidare att skillnader mellan att leda 

                                                 
 
40 Kutte Jönsson, Idrottsfilosofiska introduktioner, (Malmö 2007, s 10,30, 133-137, 189). 
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herrlag och damlag givetvis finns, men mest inom det idrottspsykologiska planet. Med tjejer 

måste man jobba mer med att stärka spelarnas självförtroende, vilket killarna oftast har bättre 

från grunden, menar hon. Med killar måste man lägga ner mer tid för att de ska förstå helheten 

bakom prestationen, dvs. mår man inte bra utanför planen är det svårt att prestera på planen. 

Det tar längre tid att lära känna spelarna i ett herrlag än i ett damlag avslutar Landgren 

Carestam.41   

 

Skillnader mellan att träna herr- och damlag finns bevisligen enligt tidigare forskning. 

Framförallt finns skillnader mellan hur vi betraktar oss själva i förhållande till motsatta könet, 

vilket blir en betydande del i min studie där respondenterna få ge sin bild av de skillnader och 

likheter som finns mellan herr- och damlag enligt deras sätt att se det.   

 

                                                 
 
41 http://www.coachen.se/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=58 
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Teoretiska utgångspunkter 
En ledarskapsmodell som i mycket liknar Chelladurais ledarskapsteori (se sid. 11-12) är 

Michael Mumfords femkomponentsmodell. En skillnad är dock att Mumford fokuserar och 

utgår mer från uppkomna problem i en organisation. För att en ledare ska lyckas måste han 

eller hon enligt modellen inneha viktiga färdigheter för att kunna hantera och lösa sociala 

problem som uppstår inom organisationen. Sociala interaktioner pågår ständigt inom 

organisationens olika nivåer och kan leda till att problem uppkommer på olika sätt. Michael 

Mumford har arbetat fram en modell där just detta står i fokus, och betonar tre 

nyckelkompetenser som ledaren bör ha, nämligen problemlösningsförmåga, social 

bedömningsförmåga samt kunskap. De här nyckelkompetenserna står i centrum i hans 

femkomponentsmodell (figur 1) som tillsammans med ledarens individuella attribut och 

karriärerfarenheter påverkar problemlösning och prestation. De individuella attributen är 

ledarens stabila personliga egenskaper i form av personlighet, intelligens, empirisk erfarenhet 

samt motivation. Samtidigt finns omgivningsfaktorer som påverkar de övriga delarna i 

modellen och kan t.ex. vara kompetenser som finns i organisationen eller i idrottslaget, vilka 

konkret kan sägas är spelarnas färdigheter som i mycket stor utsträckning påverkar tränares 

chanser att lyckas som tränare. 42 

Figur 1 Mumfords femkomponentsmodell. 43 

 
                                                 
 
42 Hassmén, Peter & Hassmén, Nathalie, Idrottsledarskap, Natur & kultur, (Stockholm 2010, s 128-138). 
43 Hassmén, Peter & Hassmén, Nathalie, Idrottsledarskap, Natur & kultur, (Stockholm 2010, s 128-138). 
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Mumfords femkomponentsmodell (se figur 1) visar på ett överskådligt sätt just hur många 

faktorer som måste tas med i beaktande när man studerar ledarens väg mot prestation. 

Mumford betonar tre nyckelkompetenser, problemlösningsförmåga, social 

bedömningsförmåga samt kunskap, som ledaren måste ha för att med framgång kunna leda en 

organisation, då det kommer uppstå sociala problem inom organisationen då sociala 

interaktioner ständigt sker på olika nivåer.  

 

Pedagogen Håkan Larsson berör både kön, genus och idrott i sin avhandling Iscensättning av 

kön i idrott, men betonar främst omständigheterna som får oss att uppfatta oss som män och 

kvinnor i anknytning till idrott. Författaren problematiserar kring synen på idrott och kön och 

iscensättningen av idrottsmän och -kvinnor i nutida svensk idrott. Larsson undersöker hur 

idrottande ungdomar beskriver sig själva som flickor och pojkar, sin kropp och sin tränare. 

Larssons resultat lyfts in i min studie som en teori som jag kallar för just iscensättning av kön 

i idrott, då den speglar den syn respektive kön har på det motsatta könet i idrottsliga 

sammanhang och ledarskap. 

 

Enligt resultatet av Larssons studie är pojkar och flickor i stort lika livliga under träningar, 

men när en ledare säger till ungdomarna skärper oftast grabbarna sig, medan flickorna surnar 

till efter en tillrättavisning. Intervjuade tränare uppger det svårt att skälla ut flickor, och menar 

att pojkarnas normala beteende är livligt. Flickorna uppfattas som mesiga och svåra att 

kommunicera med, då de inte accepterar raka direktiv och dessutom är de svåra att förstå sig 

på. Vidare anser en tränare att tjejer kräver mer uppmärksamhet än vad pojkar gör. Samtidigt 

uppfattar flickorna sitt eget idrottande oftast som mer seriöst än pojkarnas, som i deras ögon 

har en slappare inställning till träningarna. Å andra sidan ser pojkarna sig själva som mer 

mogna tävlingsidrottare och prestationsinriktade, medan de uppfattar tjejer som 

relationsinriktade. 44 

 

Den mest framträdande bilden av den önskvärda tränaren i flickornas ögon präglas av 

auktoritet. Tränaren vet vad och hur man ska träna och vad som är bäst för idrottaren, kan ryta 

                                                 
 
44 Håkan Larsson, Iscensättning av kön i idrott; En nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan, 
(Stockholm: 2001, s 11-17, 59-63, 124-139, 153-154, 202). 
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till om det behövs och riktar sitt engagemang mot de seriösa idrottarna. Pojkarnas bild av den 

önskvärda tränaren tenderar att vara mer demokratisk och socialt inriktad där tränaren mer är 

en kompis med idrottarna, men ses även som en fadersgestalt. Trots det angav flickorna att 

den auktoritära tränaren passar pojkarna bäst och pojkarna ansåg att den demokratiska 

tränaren var lämpligast för att leda flickor. Utveckling i Sverige under 1900-talet har präglats 

av ett förändrat synsätt som präglat kvinnligt idrottande. Förändrade omständigheter och 

förändrad syn på idrott och samhälle stimulerade till ökat kvinnligt engagemang inom 

idrotten. Kvinnan gick från att ha konstruerats som objekt i förhållande till männen, till att ses 

som aktiva, självständiga och förnuftiga individer, både i samhälle och inom idrotten. Pojkar 

och flickor, män och kvinnor, ses som rena motsatser till varandra. Detta gör att en man (t.ex. 

en tränare) aldrig kan förstå en kvinna (t.ex. en idrottare) och inte heller kunna kommunicera 

med henne, enligt Larsson. 45  

 

Det som sammanfattningsvis sammankopplas till min studie enligt teorin iscensättning av kön 

i idrott, är att flickorna uppfattas som mesiga och svåra att kommunicera med enligt tränarna. 

De accepterar inte raka direktiv och dessutom är de svåra att förstå sig på. Därtill kräver de 

mer uppmärksamhet än vad pojkar gör. Flickorna uppfattar sitt eget idrottande oftast som mer 

seriöst än pojkarnas, som i deras ögon har en slappare inställning till träningarna, medan 

pojkarna tvärtom ser sig själva som mer resultatinriktade än vad tjejerna är som då enligt 

pojkarna är mer relationsinriktade. Tjejerna vill ledas av en auktoritär tränare som vet vad och 

hur man ska träna och vad som är bäst för idrottaren och som även kan ryta till om det 

behövs. Pojkarna ser tvärtom att tränaren ska vara mer demokratisk och socialt inriktad. Trots 

det angav flickorna att den auktoritära tränaren passar pojkarna bäst och pojkarna ansåg att 

den demokratiska tränaren var lämpligast för att leda flickor.  

 

Mumfords och Larssons tankar kommer att knytas an i resultat, analys och diskussion som 

teorier för att på så vis kopplas till min egen undersökning.  

                                                 
 
45 Håkan Larsson, Iscensättning av kön i idrott; En nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan, 
(Stockholm: 2001, s 11-17, 59-63, 124-139, 153-154, 202). 
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Sammanfattande diskussion av teoretisk bakgrund 
 
Idrottsledarskap är som synes ett oerhört brett begrepp och en praktik som det forskats kring i 

riklig mängd. Definitionerna av begreppet ledarskap är oändligt många, men de flesta 

stämmer väl överens med Chelladurais sammanfattande definition som byggs upp av tre 

punkter.  

 

• ledarskap är en beteendeprocess. 

• ledarskap är en social process som rör två eller flera personer. 

• ledarskap syftar till att influera och motivera medlemmar genom grupp- och 

organisationsmål. 46  

 

Samtidigt är det precis som Yukl, Blom och Fahlström betonar oerhört viktigt att inte glömma 

kontextens eller situationens betydelse i sammanhanget. Olika ledare fungerar mer eller 

mindre bra beroende på i vilket lag och i vilken tid de är aktiva. Idrotten utvecklas hela tiden, 

och att en tränare som var aktiv på 1970-talet skulle vara framgångsrik även idag, 40 år senare 

borde ses som en smärre bragd. Ledarens personliga egenskaper och beteende ska också passa 

in i denna kultur och kontext för att han eller hon ska kunna leda laget framgångsrik. 

Samtidigt är ledaren beroende av att följarna/spelarna har den kapacitet och kunskap som 

krävs för att ledaren ska få ut det han/hon vill för att nå framgång.  

 

I en lagidrott sker de sociala interaktionerna på varje träning och match, vilket ställer höga 

krav på ledaren, vilket Mumfords femkomponentsmodell grundas på. Ledaren måste kunna 

läsa av de här sociala interaktionerna genom sin sociala bedömningsförmåga, för att försöka 

förhindra större konflikter. Skulle konflikter uppstå krävs problemlösningsförmåga för att 

lyckas med just problemlösning innan konsekvenserna av konflikten blir för negativa. Lyckas 

inte detta blir prestationen lidande i slutändan, vilket känns helt logiskt i min värld. En tränare 

som inte lyckas förebygga konflikter, eller lösa dem när de uppkommit kan snabbt få sparken, 

då det går ut över lagets prestation och resultat. Jag har svårt att hitta något exempel på lag 

                                                 
 
46 Chelladurai, Packianathan, Human resource Management in Sport and Recreation, Human Kinetics, 
(Champaign IL 1999 s, 160-164). 
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som vunnit ett VM-guld eller ens en distriktsserie med interna stridigheter i laget, oavsett 

idrott. Därav ser jag denna teori som ett spännande redskap för analys och diskussion.  

 

Kvinnors roll i idrottsvärlden är en relativt modern företeelse, både som utövare och som 

ledare, och den historiska utvecklingen är därför oerhört viktig för att förstå varför dagens 

situation är som den är. Män skapade idrottsrörelsen för att män skulle utöva den, vilket är en 

viktig bakgrundsfaktor till dagens läge. Kvinnorna ses som utmanare i idrottsvärlden, och 

också som ledare för idrottslag. Män och kvinnor har som ledare ofta setts som motsatser till 

varandra genom att män varit mer resultatinriktade än kvinnorna, som istället setts som mer 

relationsinriktade. Men är detta sanningen, eller är det en bild som konstruerats och som 

skapats för länge sedan, då kvinnans uppgift var mer relationsinriktad och omhändertagande 

än mannens? Vissa forskare hävdar att det finns tydliga skillnader mellan hur kvinnor och 

män leder lag och organisationer, medan andra hävdar att skillnaderna är ett resultat av vår 

barndoms uppfostran/socialisation, där vi konstruerat en ”sanning” om män och kvinnor som 

lever kvar till vuxen ålder och som ofta är svår att ändra på. Här tror jag mycket på att den 

”sanningen” påverkar hur män och kvinnor behandlar följare i deras ledande position. 

Kvinnan har blivit uppfostrad till att bli omhändertagande, varpå deras ledarstil kanske 

enklare går åt det relationsinriktade hållet, medvetet eller inte. Samtidigt kan en kvinnlig 

ledare stöta på problem om de placeras på en mansdominerad arena, där förväntningarna på 

den kvinnliga ledaren säkerligen skiljer sig från förväntningarna på den manliga ledaren av 

idrottsutövarna och organisationen.   

 

Det finns en skillnad mellan att leda manliga och kvinnliga idrottare, menar bl.a. Annerstedt, 

men i de intervjusvaren han redovisar skönjas mest vaga uppfattningar och antaganden. Detta 

tror jag är oerhört vanligt, då vi förväntar oss att ett damlag vill ha ledaren på ett visst sätt, 

gärna relationsinriktad, och herrlaget hellre vill ha en resultatinriktad tränare, då deras 

lagtillhörighet inte är lika utpräglat betydelsefull som hos damlaget. Tack och lov finns det 

dem som motsäger sig detta, och menar att damlag är minst lika resultatinriktade och kräver 

ofta hårda träningar så att de ständigt utvecklas inom sin idrott. Det finns begränsad forskning 

kring ämnet, men däremot finns en hel del angränsande forskning som ex. sociologen Jesper 

Andreasson som har utrett hur jargongen i omklädningsrummen ser ut hos ett dam- respektive 

ett herrlag. I herrlaget kom han fram till att männen konstruerar en grabbighet i enlighet med 
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hur en maskulin gemenskap är föreställd i lagmedlemmarnas ögon, vilket jag som lagidrottare 

under många år verkligen kan skriva under på. Denna jargong tror jag dessutom ledare spelar 

på vid matchgenomgångar o.s.v.  

 

Lars-Åke Bäckström har tränat både herrlag och damlag i fotboll i många år och menar att 

han behandlar damerna och herrarna olika, framförallt genom sättet att förmedla information 

på. I herrlaget svor han oftare och använde överlag ett grövre språk, dessutom valde han att ge 

männen mer direkt kritik än kvinnorna, som oftare tog på sig mycket ändå. Männen i sin tur 

skyllde motgångar på yttre faktorer som dålig plan och domare etc. Detta tror jag kan vara en 

direkt skillnad (generellt sett) mellan dam- och herrlag, då kvinnor i större utsträckning är 

självkritiska och tar på sin mer personligt ansvar vid motgång än vad män gör. Således bör 

man som tränare ta hänsyn till detta, och lägga fram kritik mer varsamt till kvinnor än till 

män. Samtidigt kan detta också vara en föreställning som jag har, och som skapats genom 

socialisation och genom mina föräldrars uppfostran. Skulle så vara fallet står vi inför ett 

allvarligt problem, då ledare runt om i landet behandlar damlag och herrlag i enlighet med 

deras förväntningar utan att egentligen veta hur de vill behandlas, vilket språk de vill höra, 

vilka krav de vill ha ställda på sig eller hur de vill ha träningarna upplagda.  
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4. Metod och avgränsning 
 
Studien syftar till att skapa ny kunskap som inte nödvändigtvis ska lösa ett konkret problem 

eller en given frågeställning som omgående behöver omsättas i praktiken. Detta kategoriserar 

alltså inte studien som tillämpad forskning utan som explorativ grundforskning.47 I studien 

används två kompletterande metodiska grepp som redogörs för nedan, som syftar till att ge 

djup och bredd åt studien.  Innan det följer urval samt en kort presentation av föreningarna 

och deras tränare som utgör grunden i uppsatsen.  

 

Urval 
I första skedet av urvalsfasen valdes tre herrlag och tre damlag ut för att ingå i studien. De då 

sex aktuella innebandylagen valdes genom ett bekvämlighetsval då de befann sig på likvärdig 

nivå och samt fanns i mitt närområde på olika vis, vilket skulle förenkla för insamling av 

enkäterna och eventuella kompletterande kommentarer från respondenterna. Då det tidigt stod 

klart att jag skulle begränsa mig till totalt fyra innebandylag av tidsekonomiska skäl, valdes 

ett herr- och ett damlag bort. Detta icke-slumpmässiga urval gjordes i form av ett kvoturval 

där syftet var att det totalt i undersökningen skulle medverka i stort sett lika många herrar som 

damer.48 De fyra utvalda lagen som skulle ingå i studien blev sålunda damlagen Husqvarna 

IK och Väckelsångs IK, samt herrlagen Lagan IBK och Barnarps IF. De fyra lagen befinner 

sig på avancerad breddnivå vilket i studien motsvarar div 1 och 2, där lagen tränar 2-3 gånger 

i veckan och spelar seriespel som lägst i högsta Smålandsserien (div 2). 

                                                

 

 

 

 

 

 

 
 
47 Hassmén & Hassmén, Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder, SISU idrottsböcker, (2008 Stockholm, s 32-
33). 
48 Hassmén & Hassmén, Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder, SISU idrottsböcker, (2008 Stockholm, s 98-
99). 
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Husqvarna IK 

Husqvarna IK bildades 1988 och är idag en av Smålands största innebandyföreningar räknat i 

antal licensierade spelare i ungdoms-, dam- och herrlag. Båda seniorlagen spelar i div 2 

säsongen 2010/2011. 49 Husqvarnas damlag tränas säsongen 2010-2011 av Markus Frisk som 

är 35 år gammal. Markus är gymnasielärare i det civila och tränar för första gången i sitt liv 

ett damlag. Han har tidigare tränat Gnosjö IBK:s herrlag i totalt fem år i divisionerna 2,3 och 

4. Dessutom tränar han Belgiens herrlandslag i innebandy sedan tre år tillbaka. Frisk har 

tränarutbildning inom innebandyns stegutbildning där han fullgjort t.o.m. steg 4, och hans 

svar kommer med tanke på hans erfarenhet i både herr- och damlag att användas som 

jämförande tankar om ledarskap kopplat till kön.   

 

Väckelsångs IK 

Väckelsångs IK bildades 1925 främst som en fotbollsförening, men utvecklades under åren 

till att bli en förening där även bandy, gymnastik, tennis och innebandy funnits med som 

sektioner i föreningen. Idag är främst innebandy den stora idrotten i föreningen med herrlag i 

div 3 och damlag i div 2, säsongen 2010/2011.50 Fredrik Karlsson är 31 år och tränar 

Väckelsångs damlag i division 2. Han har tidigare aldrig tränat något annat seniorlag i 

innebandy, men däremot har han erfarenhet genom flera år som fotbollstränare för pojklag, 

herrjuniorer och damlag. Karlsson har själv spelat innebandy på division 2,3 och 4-nivå och 

har på så vis erfarenheter av de tränare han har haft i herrlagen, men hans svar kommer i 

uppsatsen enkom att analyseras som egna tankar och uppfattningar. Väckelsångs damlag har 

haft Karlsson som tränare i 6 år, och han tog över det dåvarande F15-laget som numer utgör 

stommen i damlaget. Karlsson har block 1 utbildning inom innebandy.  

 

Lagan IBK 

Lagan IBK bildades 1987, och har sitt herrlag i div 2. Förutom A-laget finns ytterligare ett 

herrlag i div 4, samt ett damlag i div 3. Utöver detta finns ungdomsverksamhet med lag på 

både pojk och flicksidan.51 Johan Alm är 35 år och tränar Lagan IBK säsongen 2010/2011, 

och kommer att fortsätta i föreningen åtminstone en säsong till. Alm har tidigare ingen 

                                                 
 
49 www.husqvarnaik.nu 
50 www.laget.se/vackelsangsik 
51 www.laganibk.com 
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egentlig tränarerfarenhet av damlag, mer än några veckors kortare inhopp i Ljungby IBK:s 

damlag för ett par år sedan, där han ersatte en avhoppad tränare i en säsongs slutskede. 

Däremot har Alm tränat Ljungby IBK:s herrlag i 3 säsonger. Alm har tränarutbildning i 

innebandy tom steg 4, och har i det civila gått lärarutbildning GIH i Örebro. Alm är 

idrottslärare och har där erfarenhet av hur det är att leda pojkar och flickor, men hans svar får 

trots det analyseras som uppfattningar då han endast tränat herrlag i innebandy under någon 

längre tid.  

 

Barnarps IF 

1936 bildades föreningen Thorsviks BoIS, som 1990 antog namnet Barnarps IF. Idag har 

föreningen ca 500 medlemmar som förutom innebandy även ägnar sig åt fotboll och 

gymnastik. Innebandy har funnits som sektion inom föreningen sedan 1995. Förutom A-laget 

finns ytterligare ett herrlag, ett juniorlag samt pojklag.52 Per Jona Davidsson är 25 år och 

tränar Barnarps herrlag i division 1 2010/2011 (div 2 kommande säsong, 2011/2012). Han 

arbetar som polis och har utöver polisutbildningen även gått 2 år på lärarprogrammet. 

Davidsson har tidigare erfarenheter som innebandytränare för Mullsjö AIS Damlag, en halv 

säsong i div 2, samt Mullsjö AIS Juniorer i allsvenskan i 2,5 år. Han har ingen formell 

tränarutbildning, men han har däremot en lång erfarenhet som spelare i flera olika 

innebandylag. Eftersom Davidsson både har tränat herr- och damlag i innebandy ses hans 

tankar och svar som en jämförande bild av ledarskap kopplat till kön, gällande hans berörda 

lag.

                                                 
 
52 www.laget.se/barnarpsif 
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Enkäter 
Syftet med enkäten till innebandyspelarna har varit att få svar på vilka tränaregenskaper 

spelarna anser att en bra innebandytränare ska ha, samt om det finns en ledarstil som 

respondenterna anser bäst lämpar sig för att leda herrlag respektive damlag. Enkätfrågorna 

bestod till störst del av slutna frågor. De slutna frågorna ställdes i form av svarsalternativ där 

spelarna bl.a. fick rangordna de fem viktigaste tränaregenskaperna enligt utvalda egenskaper 

som tidigare forskning kommit fram till. Eftersom tydliga ledaregenskaper fanns från tidigare 

forskning, användes de som slutna alternativ för att förenkla för respondenterna. Enligt 

Gratton & Jones är det klart befogat att använda slutna svarsalternativ om det finns en klar idé 

om vilka svarsalternativ som finns sedan tidigare. Dessutom är det klokt att använda den 

metoden för att få ut ett klart kvantitativt underlag för studien.53  

 

Respondenterna fick också ta ställning till i vilken grad de önskade att deras tränares beteende 

stämde överens med angivna påståenden. Dessutom fanns en öppen fråga där spelarna fick 

ange icke angivna alternativ, samt utveckla andra svar genom motiveringar i anslutning till 

andra slutna frågor. De öppna frågorna användes för att se om det fanns andra 

tränaregenskaper än de som angivits som respondenterna ansåg som betydelsefulla. Enkäten 

ligger som bilaga 1. 

 

Enkäter skickades ut till två herrlag, närmare bestämt Lagan IBK från Ljungby, och Barnarps 

IF, utanför Jönköping, samt två damlag vilka var Väckelsångs IK, söder om Växjö samt 

Husqvarna IK. Antalet besvarade enkäter för herrlagen var 37, och för damlagen 36. Det 

externa bortfallet var totalt tio st., vilka av olika anledningar inte närvarade på träningarna den 

aktuella veckan, och därför inte kunde deltaga i undersökningen. En enkät från damlagen 

(Husqvarna IK) fylldes in felaktigt, vilket gör att 35 enkäter kommer att analyseras, vilket 

gjorde det interna bortfallet till en st. Medelåldern för damlagens spelare som deltog I 

undersökningen var 19,4 år. Motsvarande siffra för herrlagens spelare var 21,8.  

                                                 
 
53 Chris Gratton and Ian jones, Research methods for sport studies, Routledge, (2004 London, s 120-121). 
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Intervjuer 
Intervjufrågorna konstruerades utefter enkätfrågorna, men bestod till större del av öppna 

frågor för att öppna upp till möjligheter för mer fullödigt empiriskt material, med chans för 

följdfrågor och utvecklande svar. Syftet med intervjuerna har just varit att få så utförliga 

kommentarer av tränarna som möjligt angående deras syn på vilka tränaregenskaper en 

innebandytränare bör ha. Genom intervjuerna gavs dessutom möjligheter till längre 

diskussioner gällande ledarskap kopplat till herrlag och damlag. En annan styrka med 

intervjuer menar Hassmén och Hassmén, är chansen till iakttagelser av sinnesstämningar och 

reaktioner från respondenten. Genom en inte allt för hårt strukturerad intervju där följdfrågor 

används frekvent är chansen till sådana iakttagelser goda.54 Genom intervjuernas öppna frågor 

gavs tränarna dessutom chansen att associera fritt och utveckla svaren utan direkt styrning. 

Intervjumallen (Bilaga 2) har på så vis inte följts till punkt och pricka, utan har legat som 

grund för samtalet. 

 

Metodiskt förfarande och analys 
De intervjuade tränarna kontaktades via telefon där de informerades om studien och 

tillfrågades om de önskade delta i den. Samtliga tränare svarade ja, och var samtidigt positiva 

till att deras spelare ingick i studien i form av respondenter i enkätstudien. Enkäterna gavs till 

lagens tränare direkt i hand för att undvika problem med distribution, och gavs till dem i 

samband med intervjuerna.  

 

Innan intervjuerna med tränarna ägde rum, gjordes en provintervju med en innebandytränare 

som ej ingår i studien. Provintervjun samt en efterföljande diskussion med honom gjordes för 

att möjliggöra en justering i intervjumallen för att kommande intervjuer skulle få bättre 

struktur och flyt. Även enkäterna provades på spelare i ett innebandylag utanför studien av 

samma anledning, innan de delades ut till lagen som deltog i studien. Enkäter valdes för att få 

ett brett kvantitativt mått på vilka egenskaper och beteende som spelarna vill se hos en 

innebandytränare. Genom att jag själv valde ut de alternativ (enligt tidigare forsknings 

resultat) som spelarna skulle kryssa i de stänga frågorna i enkäten, kan givetvis det påverka de 
                                                 
 
54 Hassmén & Hassmén, Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder, SISU idrottsböcker, (2008 Stockholm, s 252). 

35 
 



Linnéuniversitetet  2011-09-20 
Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 
Ola Karlsson  
Magisteruppsats i idrottsvetenskap – Innebandytränarens egenskaper och beteende 

svar jag fick in. Genom att under varje stängd fråga ändå ge spelarna möjlighet att skriva i 

övriga egenskaper och beteende i ett öppet fält gavs de ändå chansen att komma med fria 

tankar och associationer. För att svara upp mot syftet valdes dessutom att kombinera detta 

med en intervjustudie med deras tränare för att få en djupare kvalitativ del där de dessutom 

fick möjlighet att fundera och associera fritt kring ledarskap gentemot herrlag och damlag.  

 

Uppsatsens reliabilitet, som i stor utsträckning handlar om upprepbarhet vid mätningar likt 

denna, måste givetvis tas i beaktande. För att sträva mot en hög reliabilitet är testintervjuer 

och tester av enkäten gjorda och utvärderade. Vidare är samma instruktioner givna inför 

samtliga enkätundersökningar, och de är samtliga skrivna innan en träning. De fyra 

enkätundersökningarna är utförda under en tvåveckorsperiod och respondenterna var i en 

ålder mellan 14 och 34. Validiteten kan påverkas av den historia som lagen haft, denna säsong 

och bakomliggande. Goda och mindre goda erfarenheter av tränarna kan påverka resultatet, 

samt en rådande diskussion om ledarskap i samhället och spelarnas eventuella förutfattade 

meningar om ledarskap, manligt och kvinnligt. Spelarnas ålder varierar dessutom vilket kan 

påverka resultatet i undersökningen något, men den skillnaden är främst kopplad till lagets 

könstillhörighet. Trots det är förhoppningen att studien kan visas generaliserbar på fler 

seniorlag på samma nivå, i och utanför Småland.  

 

Eftersom två av fyra tränare både tränat herrlag och damlag får deras svar ses som en bild av 

deras verklighet i de lag som de har tränat. De har således en möjlighet att göra en jämförelse 

mellan de lag som de tidigare har tränat kopplat till könstillhörighet. Gällande de andra två 

tränarna som då inte både tränat herr- och damlag får deras kommentarer och svar tas i 

beaktande som personliga uppfattningar vilket givetvis måste tas hänsyn till i analys och 

diskussion framöver. I studien används, som jag ovan redogjort för, två kompletterande 

metodiska grepp vilka syftar till att ge både djup och bredd åt studien. Samtidigt som detta 

kan vara en styrka inser jag också dess svaghet då studien kan uppfattas ge en skev bild av 

verkligheten då endast tränarna ges möjlighet till att utveckla deras svar och tankar genom 

intervjuer. Valet är trots den vetskapen gjort för att på bästa möjliga sätt kunna svara upp mot 

mina frågeställningar. 
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5. Resultat 
Resultatet är uppdelat i tre avsnitt som syftar till att besvara de i inledningen nämnda 

frågeställningarna.  

 

Första avsnittet av resultatet som heter Betydelsefulla tränaregenskaper och önskat beteende 

enligt spelare och tränare inom daminnebandy, redovisar damlagens enkätsvar samt 

damlagstränarnas intervjusvar i förhållande till varandra. 

 

Det andra avsnittet som heter Betydelsefulla tränaregenskaper och önskat beteende enligt 

spelare och tränare inom herrinnebandy, redovisar på samma sätt herrlagens enkätsvar samt 

herrlagstränarnas intervjusvar.  

 

Tredje och sista resultatavsnittet som heter Tränares och spelares syn på innebandyledarskap 

kopplat till lagets könstillhörighet, syftar till att svara upp mot den sista frågeställningen 

angående om egenskaper och beteende är samma oberoende på lagets könstillhörighet och om 

det finns en samsyn mellan tränares och spelares uppfattning angående detta. Detta avsnitt blir 

av en mer analyserande karaktär vilken syftar till att utreda om spelare och tränare har samma 

syn på ledarskap kopplat till innebandy och kön.    
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Betydelsefulla tränaregenskaper och önskat beteende enligt spelare och 

tränare inom daminnebandy  
I följande stycke redovisas damlagstränarnas intervjusvar följt av damlagsspelarnas enkätsvar. 

 

Markus Frisk, tränare i Husqvarnas damlag, anser att den tränaregenskap som absolut är 

viktigast att inneha för att med framgång leda laget är engagemang. Just engagemang tror han 

också att spelarna tycker är viktigast för tränaren att besitta. Samtidigt finns många andra 

viktiga egenskaper enligt de alternativ som finns på enkäten som spelarna fyllt i, menar Frisk 

och anser att ingen egenskap där är direkt oviktig. Det som Väckelsångs tränare Fredrik 

Karlsson lyfter upp som den mest betydelsefulla tränaregenskapen är också det engagemang. 

Samtidigt menar han att tydlig, analytisk, tålmodig och öppen/lyhörd dessutom är oerhört 

viktiga, och att ingen av de i enkäten angivna alternativen är oviktiga. Han tror dessutom att 

hans valda egenskaper är desamma som hans spelare har kryssat i till stor del. Han kan ana att 

spelarna kryssat i konflikthantering, och motiverar det med att det inträffat diverse 

kontroverser inom laget under säsongen. 

 

Den minst viktiga egenskapen menar Frisk är konflikthanteringsförmåga, vilket helt går emot 

alla de varningar som han fick av olika personer innan han tog detta tränaruppdraget. De 

varningarna bestod i att tjejerna kommer att komma i konflikter med varandra, vilket Frisk 

inte sett i hans damlag. Varför den bilden finns av konflikter kopplat till damlag vågar inte 

Frisk svara på, men han har en teori som han tror kan vara en del av den s.k. sanningen, 

nämligen att damlag oftare består av yngre spelare än herrlag gör. Därav är det vanligare att 

konflikter kan uppstå av småsaker. Frisk menar dessutom att konflikter i laget pga. en petning 

av en spelare inte förekommit. Spelarna riktar vid en petning inte kritik mot tränaren, vilket 

skulle kunna vara en upprinnelse till konflikt, utan istället tar damlagsspelaren det som 

personlig kritik och blir mer arg på sig själv då hon inte platsar. Frisk betonar vikten av 

tydlighet och han berättar ofta för de spelarna som petas innan laguttagningen för att minska 

deras omedelbara besvikelse på sig själva, och har där chansen att ge en rättvis förklaring som 

spelarna köper. ”Det har ju hänt att man stått och tröstat en gråtande spelare fem minuter 

innan match.” Frisk menar att en förklaring gör att spelarna enklare kan gå vidare och kan 

skaka av sig sin besvikelse efter en petning. Karlsson i Väckelsång anar att egenskaperna 
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analytisk och öppen för förändringar är mindre viktiga i spelarnas ögon. Karlsson menar 

gällande konflikthantering att om det är något som han uppfattar som skulle kunna bli en 

konflikt försöker han ta det med de berörda parterna så att de kan gå vidare och lösa 

konflikterna på egen hand sen. Dessutom menar han, finns oftast ledargestalter i laget som 

inte accepterar onödigt gnäll på varandra, så de brukar lösa det själva. Han tog ett exempel när 

en spelare i laget blev vansinnig vid slutet av träningen och gick ut i omklädningsrummet utan 

att hjälpa till att plocka ner sargen, trots lagkamraternas begäran om det. Då sprang en av hans 

ledargestalter efter henne in i omklädningsrummet ”och det blev ett jävla liv där ute”, berättar 

Karlsson som betonar lagens ledargestalters uppgift för att förhindra och förebygga konflikter.  

 

Av de 21 insamlade enkäterna från Huskvarnas damlag var 20 korrekta och används således i 

följande resultatgenomgång. På enkäten fick spelarna nämna de fem viktigaste egenskaperna 

för tränaren att inneha, utan inbördes ordning. Bland deras svar på vilka egenskaper de ansåg 

som viktigast för en innebandytränare att ha visade det sig att innebandykunnig kryssades i av 

14 personer vilket motsvarar 70 % av spelarna. På andra plats kom engagerad som kryssades i 

av 13 personer, eller 65 %. Därefter kom nytänkande på 55 % och tydlig på 50 % följd av 

pedagogisk och öppen för förändringar som båda kryssades i av 8 spelare eller 40 %. Minst 

viktiga egenskaper enligt spelarna var förebygga konflikter som ingen person kryssade, och 

konflikthanterande som endast 1 person ansåg viktig.  

 

Av de 15 inkomna enkäterna från Väckelsångs damlag ansåg 12 st., eller 80 % av spelarna att 

engagerad och innebandykunnig var viktiga egenskaper att inneha som innebandytränare. 

Som den tredje mest betydelsefulla egenskapen kryssades tydlig med 66,7 % vilket 

motsvarade 10 spelares svar. Social kompetens och analytisk fick vardera 6 kryss vilket 

motsvarar 40 % av spelarnas svar. Öppen för förändringar, tålmodig och förebygga konflikter 

ansågs som minst viktiga egenskaper med 1 kryss eller 6,7 % vardera. För att se samtliga 

enkätsvar gällande tränaregenskaper se tabell 2, i analysen.   

 

På frågan om Markus Frisk är resultat- eller relationsinriktad svarar han att han och laget inte 

pratar så mycket resultat, och är därför i detta lag mer relationsinriktad än resultatinriktad. 

Han ser det mer som utveckling av spelarna och går runt på mycket spelare i matchsituationer 

för att tjejerna ska utvecklas. Däremot tror han att bland spelarna är detta ganska blandat, där 
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det finns vissa tjejer som verkligen vill vinna matcherna och andra som mer ser det som kul 

att spela och då inte bryr sig så mycket om resultatet. Han har hört bland sina resultatinriktade 

spelare att de kan bli lite besvikna på sina lagkamrater som enligt dem tar lite för lätt på 

uppgiften. Inom truppen vet inte Frisk hur fördelningen mellan resultat- och relationsinriktade 

spelare ser ut, men han tror att det är fler relationsinriktade spelare än resultatinriktade. 

 

Fredrik Karlsson menar att relations- och resultatinriktat ledarskap går hand i hand. Vinner du 

så har man också roligt vilket gynnar relationerna i laget. Är man inte något resultatinriktad så 

får du en väldigt tam grupp, och du har svårt att motivera dem till utveckling, så givetvis 

måste man vara både och. Karlsson menar att hans spelare är oerhört relationsinriktade på 

träningarna och exemplifierar det med att om han inte skulle säga något vid en drickapaus 

skulle de utan problem prata bort 10 minuter, och en halvtimme innan en träning startar. 

Däremot vid match så är de flesta väldigt resultatinriktade och många av dem är ruskigt dåliga 

förlorare och riktiga vinnarskallar. På gott och ont, menar Karlsson, då de har lätt att bli 

nervösa och övertända när det står lite på spel, då de är rädda att förlora. Spelarnas 

vinnarskallar försöker Karlsson dock spä på ytterligare, men samtidigt måste de lära sig att ta 

en förlust utan att kasta klubborna i sargen efter slutsignalen. Damlag har enligt Karlsson fler 

spelare i truppen som bara går till träningarna för att ha roligt, vara med kompisarna och få 

motion och det finns spelare i Väckelsångs damlag som faktiskt inte vill spela matcher utan 

nöjer sig med de 2-3 träningarna i veckan som de har. 

 

På frågan om han är demokratisk eller auktoritär i sin ledarstil svarar Huskvarnas tränare 

Markus Frisk: ”Nä auktoritär, det går ju inte! Absolut inte på träningar i alla fall.” Han menar 

att det är svårt att veta vart spelarna är just den aktuella dagen. Ofta skulle man vilja skjutsa 

på de mer, anser Frisk, men många tränar oerhört mycket utöver deras träningar, och andra 

ingenting. Det är svårt att avgöra vart de är, så därför är det svårt att gå på för hårt i sitt 

ledarskap, menar Frisk. Samtidigt menar han att det kan finnas situationer där det auktoritära 

ledarskapet kan vara att föredra. Det beror på vilket läge man befinner sig i, t.ex. i början av 

en säsong vill du som tränare styra upp taktiken hårdare vilket kanske kräver ett mer 

auktoritärt styre. I matchsituation kanske man kan vara mer auktoritär och tydlig, anser Frisk 

som tycker det är svårt att köra en tydlig ledarstil då spelarna är på olika nivåer och har olika 

mål med idrotten. Fredrik Karlssons ledarstil i Väckelsång är ganska auktoritär (70 % enligt 
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hans egen uppskattning) och motiverar det med att tjejer inte är så kunniga och har inte 

intresset för sporten utanför sitt lag, vilket gör att de inte heller vill vara med och bestämma så 

mycket om taktiken och träningsupplägget. Karlsson vill gärna att de ska vara så delaktiga 

som möjligt, men det är svårt att få de mer aktiva och intresserade av det. Det som damerna 

vill vara med och påverka är de roliga sakerna på träningarna, då de har svårt att se sambandet 

mellan att det de gör på träningarna också leder till bättre spel på match. Damerna vill enligt 

Karlsson att det ska vara roligt hela tiden. 

 

Tabell 1: Önskvärt beteende av tränaren enligt damlagsspelarna 

Tränaren: Medelvärde 

 

Huskvarna Dam  

(20 st) 

Väckelsång Dam  

(15 st) 

Skall vara resultatinriktad 2.70 2.80 

Skall vara relationsinriktad 3.20 3.00 

Ska ha en demokratisk ledarstil 3.40 2.80 

Ska ha en auktoritär ledarstil 2.30 2.00 

Får gärna skrika på oss under match 3.10 2.93 

Ska stå tyst och lugn i båset under match 1.65 1.53 

 

Här följer en genomgång av de frågor i enkäterna som berörde hur spelarna vill att deras 

tränare ska vara. Spelarna fick kryssa i alternativen 1-4, där 1 innebar att de inte alls höll med 

om påståendet, och 4 motsvarade att de i mycket stor grad höll med. Enligt tabellen ovan kan 

vi se att Huskvarnas damlag hellre vill ledas av en relationsinriktad tränare med ett 

medelvärde på 3,2, gentemot 2,7 för en resultatinriktad dito. De vill mycket gärna tränas av en 

demokratisk ledare som enligt deras gradering motsvarar ett medelvärde på 3,4. Motsvarande 

värde för den auktoritära tränaren var 2,3. Huskvarnas damlag ser gärna att tränaren skriker på 

dem från båset under match, och önskar således inte att tränaren står lugn och tyst i båset.  

 

Genomgången av Väckelsångs damlags enkätsvar visar att de hellre vill ledas av en 

relationsinriktad tränare än en resultatinriktad. Däremot var skillnaden mellan de 

medelvärdena förhållandevis små, 2,8 för den resultatinriktade och 3,0 för den 

42 
 



Linnéuniversitetet  2011-09-20 
Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 
Ola Karlsson  
Magisteruppsats i idrottsvetenskap – Innebandytränarens egenskaper och beteende 

relationsinriktade. Vidare ser spelarna hellre att deras tränare är mer demokratisk än 

auktoritär, även om medelvärdet för den demokratiska tränaren endast når upp till 2,8. Väldigt 

nära medelvärdet 3, (2,93) kommer dock påståendet om att deras tränare gärna får skrika på 

dem under matchsituation från båset. Däremot ser de inte gärna att tränaren står tyst och lugn i 

båset vilket endast fick ett medelvärde på 1,53 och ligger då alltså mitt mellan ”Inte alls” och 

”I liten grad” på skalan.  

 

”Det är inte elit och det är inte bara på skoj” säger Huskvarnas tränare Markus Frisk och 

syftar på den nivån laget befinner sig på, men även på spännvidden som finns inom laget, 

vilket gör att det kan vara svårt att vara på rätt nivå som tränare. Många spelare kanske önskar 

att han ska var mer auktoritär och andra mer demokratisk. Man kan inte skrika de snabbare 

eller bättre på något vis, absolut inte på sikt. Karlssons relation till spelarna i Väckelsång är 

trots hans auktoritära ledarstil väldigt lättsam, med mycket skämt där han ger och tar. Han har 

aldrig skällt ut sina spelare, och det tror han absolut inte på som en utvecklande metod. 

Däremot är han bestämd och saklig i sina genomgångar. Skulle det vara katastrof och han tar 

en time-out försöker han få spelarna att förstå att de måste höja sig genom att förklara tydligt 

att detta inte är bra, utan att för den delen skrika på dem. ”Skälla det ger sällan så mycket.” 

Karlsson menar att om man har en tränare som skäller hela tiden så kopplar du från det tillslut 

och lyssnar inte. Skulle det då vara allvar någon gång så lyssnar man inte då heller.  

 

Sammantaget ser vi att Frisk och Karlsson tränar lag som är ganska lika i deras syn på hur de 

önskar att deras tränare beter sig och vilka egenskaper de bör ha. Den största avvikelsen 

mellan lagens svar finns gällande deras önskan om den demokratiska ledaren, där Huskvarnas 

spelare i större utsträckning önskas tränas av en demokratisk ledare, än vad Väckelsångs 

spelare önskar. Tränarna har i undersökningen en syn på deras eget ledarskap som rimmar väl 

med spelarnas syn, framförallt gällande tränaregenskaperna. Vissa avvikelser finns dock 

mellan spelare och tränare i frågan om beteende, vilket dock tränarna i undersökningen på 

förhand av olika anledningar anade, enligt resultatredovisningen ovan.    
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Betydelsefulla tränaregenskaper och önskat beteende enligt spelare och 

tränare inom herrinnebandy 
I följande stycke redovisas herrlagstränarnas intervjusvar följt av herrlagsspelarnas enkätsvar. 

 

Johan Alm, tränare i Lagans herrlag menar att egenskaper såsom innebandykunnig, social 

kompetent, trovärdig, engagerad och öppen/lyhörd är de viktigaste för innebandytränare att 

inneha. Men han menar dessutom att de andra också är betydelsefulla, och menar att det är så 

pass komplext så att det krävs att du som tränare har många av de uppradade egenskaperna för 

att komma någon vart inom branschen. Han tror att de egenskaperna han nämnt ovan också är 

viktiga i spelarnas ögon, kanske att de dessutom kryssat i pedagogisk och analytisk/taktisk 

förmåga. Per Davidsson i Barnarp tycker att man som tränare för ett herrlag, i hans fall 

Barnarp, framförallt behöver vara innebandykunnig. Andra egenskaper i rakt nedfallande led 

som han betonar som viktiga är engagerad, öppen och lyhörd, analytisk förmåga, tydlig samt 

inneha en god samarbetsförmåga. Han är ganska övertygad att hans bild stämmer överens 

med sina spelares bild.  

 

Från Lagans herrlag insamlades 19 korrekt ifyllda enkäter. Av dem menade 89,9 % vilket 

motsvarar 15 personer att innebandykunnig är en viktig egenskap som innebandytränare bör 

inneha. Engagerad var enligt 12 personer eller 63,2 % en betydande egenskap och tydlig 

ansågs enligt 47,4 % av spelarna i Lagan som en viktig tränaregenskap. Efter de egenskaperna 

kom samarbetsförmåga och rättvis som 8 personer (42,1 %) kryssade i, och analytisk, öppen 

för förändringar och öppen och lyhörd som alla tre alternativen fick 7 kryss vardera vilket 

motsvarar 36,8 % av spelarna. De minst viktiga egenskaperna enligt Lagans spelare var 

empatisk och förebygga konflikter som ingen spelare kryssade i som betydelsefulla 

tränaregenskaper.  

 

Från Barnarps herrlag insamlades 18 korrekta enkäter där 15 personer, eller 83,3% tyckte att 

innebandykunnig var en viktig egenskap för tränaren att inneha. Samma andel 83,3% ansåg 

vidare att engagerad var en viktig egenskap. 10 enkätsvar, 55,6% angav tydlig som en viktig 

egenskap, och 8 st, 44,4% ansåg att social kompetens är en betydelsefull egenskap som 

tränaren bör ha. Efter det kom god samarbetsförmåga och analytisk, båda med 6 enkätsvar, 
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eller 33,3%.  De minst viktiga egenskaperna enligt spelarna var tålmodig och empatisk som 

vardera endast fick ett kryss.  

 

Johan Alm menar att både resultat och relation är viktiga för framgång, men att han som 

person är lite mer relationsinriktad. Det är en kombination av dem menar han och fortsätter 

med att: ”Det är jätteviktigt att det är kul, och det kan ju ge goda resultat också.” Alms spelare 

består av både relations- och resultatinriktade, men majoriteten är resultatinriktade, då de är 

väldigt målinriktade och vill vinna tror Alm. Per Davidsson är som tränare i hög grad 

resultatinriktad, då det krävs segrar för att lyckas som tränare och då måste man sätta 

resultaten i fokus. Han menar dock att han som spelare var betydligt mer relationsinriktad, 

vilket han också kan se hos sina spelare. Skillnaden är att du som tränare har ansvar för att 

laget ska producera och vinna matcher, varpå du blir mer resultatinriktad än du är som 

spelare. Han fortsätter resonemanget med att betona att herrlaget är nöjda så länge man 

vinner, vilket gör att resultaten bidrar till en god relation inom laget. För den delen får man 

inte glömma lagets sammanhållning/relation då han menar att det leder till resultatmässig 

framgång.  

 

Johan Alm är demokratisk i sin ledarstil om han tvingas välja på det ena eller det andra, men 

menar samtidigt att det beror på situation och läge. Inför den gångna säsongen infördes ett 

nytt spelsystem i laget, varpå han intog en mer auktoritär och tydlig roll i hur de skulle agera. 

Ju mer spelarna lärde sig systemet kunde han släppa på tyglarna och delegera ut mer ansvar 

till spelarna. ”Jag tror man kommer mycket längre som demokratisk tränare”, menade Alm 

som tror att han skulle köra en liknande stil oavsett lag, mest beroende på hur han är som 

person. Han skulle ha svårt att gå in och vara alltför auktoritär, vilket säger emot hans person 

och hans sätt att se på lagidrott.  

 

Davidssons ledarstil är i början av ett tränaruppdrag ganska auktoritär, då han vill sätta sin 

prägel på spelet och taktiken och låter då inte spelarna vara speciellt delaktiga. Däremot under 

säsongens gång blir han mer och mer demokratisk och ger då mer utrymme till spelarna. Han 

menar samtidigt att det tar ju lite tid att känna av vilka spelare som behöver få komma till tals 

och då kan bidra med något i gruppen. Davidsson har både haft juniorer, damer och herrar och 

menar att hans ledarstil ändrats beroende på vilket lag han lett. Juniorerna skulle mer tränas på 
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att öva upp individuella skickligheter varpå han som tränare tog en annan roll, likt en 

instruktör vilken kan ses som mer instruerande och auktoritär. I herrlag och juniorlag hade 

han mer fokus på taktik, medan han i damlag fokuserade mer på relation och att laget skulle 

må väl. Davidssons relation till spelarna är relativt öppen. Han skäller på dem vid behov men 

skämtar också gärna med dem. Han upplever dock att spelarna kan särskilja på när han skojar 

och när han menar allvar. Här tror han att det är väldigt viktigt att du som tränare inte skojar 

om deras prestationer på innebandyplan, utan mer på personliga egenheter etc. Samtidigt 

försöker Davidsson att inte bli för bra kompis med spelarna. Jargongen i Barnarp mellan 

spelarna är precis som Davidsson tycker att den ska vara, mycket hån, ironi och skadeglädje. 

Denna jargong, som Davidsson älskar, hakar han mer än gärna på i omklädningsrummet så 

länge den inte handlar om deras presterande på innebandyplanen.     

 

Tabell 2: Önskvärt beteende av tränaren enligt herrlagsspelarna 

Tränaren: Medelvärde 

 Lagan Herr (19 st) Barnarp Herr (18 st) 

Skall vara resultatinriktad 2.79 2.78 

Skall vara relationsinriktad 2.84 3.11 

Ska ha en demokratisk ledarstil 3.16 2.61 

Ska ha en auktoritär ledarstil 2.05 2.61 

Får gärna skrika på oss under match 3.16 3.44 

Ska stå tyst och lugn i båset under match 1.95 1.50 

 

En genomgång av spelarnas enkätsvar visar att Lagans herrlag i stort sett i lika stor grad vill 

ledas av en resultatinriktad tränare som, fick medelvärdet, 2,79 som en relationsinriktad 

tränare som fick 2,84. Större skillnad finns däremot mellan påståendena gällande demokratisk 

kontra auktoritär tränare, där Lagan i stor grad, vilket gav värdet 3,15, ser att de leds av en 

demokratisk tränare. Medelvärdet för den auktoritära tränaren motsvarar ganska exakt värdet 

för påståendet ”I liten grad” då det uppkom till 2,05. Slutligen ser Lagan hellre att de tränas av 

en tränare som skriker på dem från båset än en tränare som står mer tyst och lugn i detsamma. 

Den mer skrikande tränarens medelvärde blev 3,16 och den tystare tränarens medelvärde 

stannade på 1,95.  
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Barnarps herrlag vill hellre ledas av en relationsinriktad tränare än en resultatinriktad. 

Medelvärdet för den resultatinriktade tränaren hamnade under ”I stor grad” på 2,78, medan 

medelvärdet för den relationsinriktade hamnade över ”I stor grad” på 3,11. De påstående som 

skulle utreda huruvida tränaren skulle vara demokratisk eller auktoritär i spelarnas ögon, 

uppkom till samma medelvärde, 2.61. Tydligare skillnad ses istället på de sista två 

påståendena där Barnarps herrlag hellre ser att deras tränare skriker från båset än står tyst och 

lugn. Medelvärdena 3,44 kontra 1,5 gällande det sistnämnda påståendet. 

 

Herrlagens enkätsvar gällande tränaregenskaper har stora likheter, där engagemang, 

innebandykunnighet samt tydlighet är de tre viktigaste egenskaperna enligt spelarna. Denna 

bild stämde dessutom väl överens med det som deras tränare trodde. Gällande beteende ser vi 

skillnader där Lagan i högre grad än Barnarp vill ledas av en demokratisk tränare, vilket 

stämmer väl överens med deras aktuella tränares ledarstil, där Alm menar att han är betydligt 

mer demokratisk och Davidsson menar att han mer kan växla stil beroende på situation och 

lag. Davidssons ledarstil i Barnarp tenderar enligt honom själv att vara resultatinriktad, vilket 

inte går hand i hand med det som hans spelare önskar, då de i högre grad vill ledas av en 

relationsinriktad tränare.    
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Tränares och spelares syn på innebandyledarskap kopplat till lagets 

könstillhörighet 
I denna del redovisas de tankar tränarna och spelarna har angående ledarskap kopplat mot 

herrlag respektive damlag, och de likheter samt skillnader de tror att det finns gällande detta. 

Först behandlas damlagstränarnas tankar innan damlagens enkätsvar redovisas. Därefter följer 

herrlagstränarnas tankar följt av herrlagens enkätsvar.   

 

Markus Frisk, tränare i Huskvarna menar att det finns skillnader mellan att träna herrlag och 

damlag. Han har lång erfarenhet av att träna herrlag innan han blev damlagstränare, och 

parallellt med tränaruppdraget i Huskvarna leder han Belgiens herrlandslag. I ett herrlag 

pratar man mycket mer resultat med spelarna, menar han. Det är ett helt annat snack med 

damerna, där Frisk hellre tonar ner allvaret och snacket om viktiga poäng. Inte heller spelarna 

tar upp allvaret i omklädningsrummet inför match och pratar poäng och resultat. Där är det 

annorlunda i jämförelse med ett herrlag, som är betydligt mer resultatinriktade, menar Frisk 

som jämför med det herrlaget han tidigare tränat under många år.  

 
Frisk tycker inte det är en stor skillnad mellan att träna damlag och herrlag, som påfallande 

många i hans omgivning tycks mena. Denna bild från omgivningen stämmer inte alls enligt 

Frisk. Spelmässigt finns ju en teknisk skillnad, men det leder inte till någon skillnad hur du är 

som ledare menar Frisk. Kanske att du lägger upp övningar annorlunda pga. tekniska 

skillnader mellan damer och herrar, fortsätter Frisk som ofta bryter ner övningar i färre steg, 

så att övningen funkar utan att spelare tappar boll exempelvis. Frågan man kan ställa sig 

enligt Frisk är från vem som man hör om dessa stora skillnader i att träna damlag och herrlag? 

Är det dem med erfarenheter av ledarskap kopplat till båda könen, eller är det dem som tror 

sig veta hur det är?  

 

Konflikter mellan spelare i damlaget är inget problem menar Frisk som anser att bilden av att 

det uppstår mer konflikter mellan damer än herrar är en fördom som inte befästs i Huskvarnas 

damlag åtminstone. Däremot kan en petning av en herrlagsspelare leda till en konflikt med 

tränaren menar Frisk. Där tycker spelaren att tränaren tar fel beslut vid laguttagning i större 

utsträckning, och har svårare att se sin petning som något för lagets bästa. Detta menar Frisk 
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alltså innebär att du som tränare behöver mer konflikthanteringsförmåga i ett herrlag. En 

skillnad som Frisk insett under säsongen är att om du petar en tjej under eller inför en match, 

så behöver du lyfta upp detta med tjejen i fråga. I ett herrlag vet du att den petade spelaren 

skakat av sig besvikelsen nästa träning och då är det lugnt. Det går inte att vänta ut det med 

tjejerna utan det måste man ta tag i. De tar det framförallt väldigt personligt och tycker att de 

är dåliga, och reflekterar då inte att andra kan ha bättre form, utan de är sämre helt enkelt. Blir 

tjejerna petade tycker de inte att tränaren gjort fel, utan anser då att blir jag petad, då är jag 

dålig. De konfronterar inte tränaren utan tar på sig sin egen skuld i petningen och tycker att de 

inte är bra nog. ”Det är en fördom att det skulle bli mer konflikter i ett damlag.” Frisk har hört 

andra tränare i andra idrotter som exempelvis kortat ner spelarnas egen tid i 

omklädningsrummet så att de inte kan snacka skit om tränaren som skulle kunna leda till 

konflikter och andra problem. Frisk ser detta som rent vansinne.  

 

Det är inte enklare att skrika på ett herrlag men du kan hålla en hårdare attityd mot killar än 

du kan mot tjejer, menar Frisk som däremot inte ser någon annan större skillnad i hur du 

behandlar spelarna beroende på om du tränar killar eller tjejer. Däremot menar Frisk att han 

som tränare för damlaget väljer andra ord som då inte kan misstolkas på något sätt. 

Exempelvis inför en match så kan du inför ett herrlag uppmana att vi ska ”brösta upp oss” ute 

på plan, men av givna skäl väljer man andra ord till ett damlag, som ”gå ut raka i ryggen” ex. 

Ibland kanske man skämtar om sådant som skulle kunna vara känsligt, men han tänker nog 

kanske mer på det i så fall än vad spelarna gör. ”Jag tycker inte de är känsliga på det sättet, 

och jag har försökt stämma av med spelarråd och trupp hur de vill ha det, och hur de tycker 

jag ska vara. Jag har inte hört någon som tagit illa vid sig på något sätt.” Det är en annan typ 

av snack i omklädningsrummet hos damerna, menar Frisk då det är mer samtal mellan 

spelare, medan herrar oftare skämtar, munhugger på varandra och har ett allmänt hårdare 

snack och jargong. På frågan om Frisk behandlar lagen lika oberoende om det är herrar eller 

damer, svarar han ”antagligen inte”, men han kan däremot inte riktigt sätta fingret på vad som 

han gör annorlunda.  

 

Fredrik Karlsson, tränare i Väckelsångs damlag, tror att ungefär samma tränaregenskaper är 

viktiga för att med framgång träna ett herrlag som ett damlag, men menar att man inte 

behöver vara lika tålmodig med ett herrlag. Vidare anser han att i ett herrlag krävs att du är 
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mer öppen för förändringar, då spelarna i ett herrlag oftare kommer med förslag och vill 

påverka taktik och träningar m.m. Damer kommer oftast till träningen och är nöjda att någon 

håller i den, utan att vilja påverka speciellt mycket på upplägget. Men samtidigt är det 

individuellt då det givetvis finns damer som vill engagera sig och påverka. Denna delaktighet 

kommer igen i deras syn på matcher, många tjejer bryr sig egentligen inte om de får spela 

matcher eller ej. I herrlag vill man spela matcher också och nöjer sig inte med att ens spela i 

reservlaget.  

 

Hade Karlsson varit i ett herrlag hade han varit mer demokratisk, då herrspelare kan och vill 

påverka mer om taktiska upplägget etc., men annars tror inte Karlsson att det skiljer speciellt 

mycket mellan hur damer och herrar vill ledas. Karlssons bedömning av de största 

skillnaderna mellan att träna herrlag och damlag i innebandy är att du inte kan vara lika hård i 

din kritik mot spelarna när du leder damer. De tar det mer personligt än vad herrar gör som 

enklare skakar av sig kritiken. Som kille hör du om tränaren skäller på dig, men du lyssnar 

inte på vad han egentligen säger, men skulle Karlsson skrika på en spelare i damlaget så 

skulle de mitt i spelet stanna upp och lyssna, menar Karlsson. Vidare anser han att man kan 

vara rakare och tuffare mot herrar, man kan kräva mer av killar mycket på grund av att de är 

skickligare spelare, och längre fram i kunnandet än vad damer är än så länge.  

 

”Snacket är grövre än vad man skulle kunna tro”, menar Karlsson som anser att det är lika 

sexistiskt snack och grovt språk i hans damlag i jämförelse med jargongen i herrlaget han 

spelar i. Karlsson är av förklarliga skäl inte mycket i omklädningsrummet, och det tycker han 

oavsett om du är tränare över spelare av samma kön att du inte ska vara. ”Spelarna måste få 

tillfälle och möjlighet att snacka skit om tränaren!” Han tror att konflikter är vanligare i ett 

damlag än i ett herrlag, och framförallt är konflikter i ett damlag mer utdragna över tid.  

  

”I ett herrlag kan en konflikt uppstå på två sekunder, och vara över efter 

tio, och då är de glömt. I ett damlag kan det vara något som ingen bredvid 

kan förstå som ett kommande problem, men sen kan det gå tre veckor,  och 

sen kan det bli en konflikt av det”. 
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Blir du tillsagd av en lagkamrat att du ska hjälpa till att plocka sarg, då gör herrar det utan att 

göra någon affär av det. Karlsson avslutar med att fundera lite kring varför damerna lägger av 

med sin aktiva idrottskarriär tidigare än männen, och att färre kvinnor är tränare i innebandy. 

Kvinnor prioriterar familjen i större utsträckning än vad män gör, även om männen också 

likaväl kunde vara hemma och låta kvinnan träna ett idrottslag, menar han. ”Det har nog 

mycket med kultur och tradition att göra också, någonstans känner man kanske som 

damtränare att man inte riktigt är accepterad så då skiter man i det.” Samtidigt känner 

Karlsson att det är häftigt att innebandyn ändå vågat släppa fram en dam som tränare både i 

elitserien och i herrlandslaget. Det skulle aldrig hända i ex. fotboll avslutar Karlsson.  

 

Av damlagens spelare ansåg 60 % (21 st.) att de tror att samma egenskaper är viktiga för 

tränaren att inneha oavsett vilket kön det är på spelarna denne tränar. Det fanns många spelare 

som villigt gav sin motivering till deras åsikt. Här kommer några av damlagens kommentarer 

gällande tränaregenskaper:  

 

”Mestadels samma egenskaper, fast det blir nog inte lika mycket småtjabb i ett herrlag” 

Väckelsång 20 år 

 

”Svårare att träna damlag när det blir tjabbigt. Damer kan vara tjuriga längre.”  

Väckelsång 19 år.  

 

”Tjejer kan vara lite tjurigare.” Väckelsång 14 år. 

 

”Tror det är lite annan psykologi i ett damlag” Husqvarna 20. 

 

”Killar tar kritik på ett helt annat sätt än tjejer. Jag tror/vet att tjejer tar åt sig mer, så för allas 

trevnad måste tränare för damlag vara ganska pedagogiska” Husqvarna 18 år.  

 

”Herrar fungerar på ett enklare sätt, det går inte att tala på samma sätt till en kvinna som till 

en man” Husqvarna 23 år.  

 

”Båda lagen ska ha samma rättvisa träning, och lära sig samma saker” Husqvarna 18 år.  
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”Herrar kan ta mer beslut själva” Husqvarna 20 år.  

 

”Mer pedagogisk bland damlag” Husqvarna 19 år. 

 

”Tjejer har en tendens att ta kritik på fel sätt, vilket gör att man som tränare måste tänk på vad 

man säger. Killar är mer hård och gnäller inte, vilket medför att där behöver du inte vara lika 

empatisk.” Husqvarna 19 år.  

 

”Damlag behöver någon som kan lyssna mer på vad de tycker” Husqvarna 22 år.  

 

Av damlagsspelarna trodde vidare 94,3% att tränaren beter sig olika beroende på lagens 

könstillhörighet. Endast 2 spelare från damlagen tror att tränaren beter sig likadant mot 

herrlagsspelare som mot damlagsspelare. Det förekom även efter denna fråga att spelare 

motiverade sitt svar, eller utvecklade sina tankar. Här följer några exempel på 

damlagsspelarnas kommentarer: 

 

”Man måste vara försiktigare med kritik till damer” Väckelsång 20 år 

 

”Ja det tror jag, även om det kan vara omedvetet” Väckelsång 19 år. 

 

”Ställer högre krav på killar” Väckelsång 20 år. 

 

”Man anpassar sig efter de man tränar, precis som i resten av livet” Väckelsång 20 år.  

 

”Man kan vara tuffare mot killar” Väckelsång 19 år. 

 

”För att tjejer och killar är olika” Väckelsång 14 år.  

 

”Killar tål lite mer” Husqvarna 18 år. 

 

”Känns som att tränaren är mer lugn om han/hon tränar ett damlag” Husqvarna 18 år 
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”Snällare mot ett damlag, hårdare mot ett herrlag” Husqvarna 23.  

 

”Man kan inte vara lika elak mot en damspelare. Herrar kan ta saker rakt, medan en  

damspelare behöver mer förklaring” Husqvarna 23 år. 

 

”Herrar är hårdare, de kan ta mer stryk!” Husqvarna 18 år.  

 

”Enligt herrtränare kan man INTE skälla på damer, vilket inte är fallet!” Husqvarna 20 år.  

 

”Kan nog inte vara lika hård mot damer som mot herrar” Husqvarna 19 år. 

 

”Har själv märkt att killar som tränar damlag kan ha en mjukare hand mot dem än mot 

herrlag. Troligtvis för att dem tror att tjejer inte klarar av tuffare fysisk träning. Dels kan det 

stämma, men tjejer behöver ju någon som är tuff mot dem ändå” Husqvarna 19 år. 

 

”Man måste nog vara lite mer försiktig om man leder ett damlag” Husqvarna 22 år.  

 

Både Frisk och Karlsson menar att det finns skillnader mellan att träna herrlag och damlag, 

men att de inte är så stora som omgivningen tycks tro. Däremot ser de båda att man som 

damlagstränare bör vara mer försiktig med hur du lägger fram kritik, och motivera 

laguttagning etc. De menar att tjejer tar kritik mer personligt, och de menar dessutom att du 

som tränare kan vara tuffare mot killar. Just detta vidhåller damlagsspelarna i deras tyckande i 

frågan. Flera citat pekar på just detta att tränarna kan vara hårdare mot herrlagen, de tål mer 

stryk och just därför behöver inte tränaren vara lika försiktig.  
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Johan Alm, tränare för Lagans herrlag tror att om han hade tränat ett damlag skulle rättvis 

vara en viktigare tränaregenskap att inneha, mest för att hans bild av det är att damer vill veta 

mer varför du gör de valda övningarna, vilket gör att du som tränare får motivera dina val mer 

noggrant. Dessutom behöver du som tränare för ett damlag inneha konflikthanteringsförmåga 

och tydlighet i allt du gör, menar Alm som tror att det uppstår mer konflikter i ett damlag, 

åtminstone i de lag som han haft lite insyn i. Men han menar samtidigt att det säkert varierar 

beroende på vilket lag det är och vilken ålder spelarna är i. 

 

Skillnaden mellan damlag och herrlag i frågan om relationsinriktat eller resultatinriktat 

ledarskap är väldigt små, tror Alm då damer lika gärna vill vinna som herrar. En kombination 

av relationsinriktat och resultatinriktat ledarskap är att föredra oavsett vilket kön det är på 

dina spelare. Däremot tror Alm att damlag nog vill ledas mer auktoritärt än herrlag. Samtidigt 

vill de givetvis också ledas demokratiskt, men de vill ha mer tydliga direktiv, mycket 

beroende på att deras tekniska och taktiska färdigheter inte är lika utvecklade som herrarnas. 

Alm förklarar detta med att pojkar har spelat mer ishockey, landhockey och innebandy från 

tidigare ålder, vilket ger ett försprång. Alm betonar dock att detta mycket väl kan vara en 

fördom om damer och herrar, men att man inte ska bortse från de fysiska skillnaderna.   

 

Alm tror inte att det finns så stora skillnader i att leda herrlag och damlag, men givetvis skiljer 

det rent fysiskt. Damer har inte samma tekniska grund som herrar, men det handlar om hur du 

bemöter det och på vilken nivå du lägger upp träningar. Alm tror att det kan vara en skillnad i 

kravet på tydlighet. Damer vill ha mer tydlighet anser Alm, samtidigt som han tror att det 

förekommer mer konflikter i ett damlag. Hans insyn i det damlaget som han hoppade in i en 

kortare tid var att det var mer konflikter där, men han menar samtidigt att det lika gärna kunde 

bero på att säsongen varit resultatmässigt dålig. För att förhindra konflikter är det viktigt med 

tydligt gemensamt satta mål. Alla spelarna måste vara med på tåget och dra åt samma håll, 

menar Alm.  

 

Alm vill tro att han skulle behandla damlag likadant som herrlag, men kanske att han skulle 

hålla igen kritik och skäll öppet på damerna. De vill enligt Alm ha mer förklarat och tar inte in 

skäll på samma sätt som män gör. Herrar kan vakna till efter en utskällning, men det tror Alm 

inte skulle funka lika framgångsrik på damer. Annars tror Alm att du kan kräva mer av damer 
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än herrar. De är mer träningsvilliga än herrar, och de kör hårt oavsett övning om de vet syftet. 

Under hans mycket korta tid i damlaget i Ljungby (2-3 veckor) körde han samma fys-

övningar som med herrarna. Där blev han oerhört förvånad då damerna presterade mycket 

bättre än vad herrarna gjorde. Han menar att de tog mer seriöst på fys-övningarna och var mer 

målinriktade och motiverade än herrarna. ”Killarna var inte i närheten” menar Alm som gärna 

skulle vilja träna ett damlag i framtiden och tror att de kan ge mer tillbaka än vad herrar gör. 

De vill något hela tiden, samtidigt ser Alm svårigheten med damlag som oftast består av 

yngre spelare som efter gymnasiet ofta tappar intresset och vill flytta från småorter vilket gör 

att lag lätt kan splittras.  

 

Alm ser ett stort problem med så få kvinnliga innebandytränare, och hans förklaring till det är 

att idrotten är relativt ny, samtidigt som att problemet inte endast finns i innebandyn. I 

framtiden har vi fler tjejer som spelat innebandy hela uppväxten och då blir det mer naturligt 

att de väljer en ledarroll i vuxen ålder. Han tror vidare att kvinnor hellre är hemma med 

barnen och låter mannen engagera sig i lagidrotter och ledarskap. Han tror inte att detta endast 

är gamla inrutade mönster vi går efter, utan att det faktiskt är ett aktivt val som kvinnor gör. 

De vill hellre vara hemma med familjen än fostra andras barn och ungdomar eller även vuxna 

för den delen. För att fler kvinnor ska in i innebandyn som tränare måste vi bli bättre på att 

rekrytera kvinnor, och våga släppa fram de som vill. Dessutom slutar damer i tidig ålder, och  

då blir det inte naturligt för de att komma tillbaka till idrotten några år senare för att bli ledare, 

avslutar Alm.  

 

Barnarps tränare, Per Jona Davidsson tror att andra egenskaper skulle visa sig vara viktiga om 

man frågade ett damlag. Davidsson menar att du behöver vara betydligt mer rättvis och 

öppen/lyhörd i ett damlag, och deras behov av en tränare med analytisk och taktisk förmåga är 

inte lika stort som i ett herrlag. ”I damlag krävs mer medling än taktiskt kunnande”, menar 

Davidsson som dock menar att detta var i hans rådande lag, som hade haft en stormig säsong 

bakom sig, och han själv var då väldigt ung. Han menar att det givetvis kan variera från lag 

till lag, men hans bild är likväl att konflikter uppstår oftare i ett damlag än i ett herrlag, varpå 

du som tränare för ett damlag behöver ha en god konflikthanteringsförmåga.  
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I ett damlag är resultaten inte lika intressanta då de är betydligt mycket mer relationsinriktade 

än vad herrar är. Davidsson menar att ett damlag är till 90 % relationsinriktade, och då är de ej 

intresserade av resultat på samma sätt som herrar, åtminstone inte i det damlaget som han 

tidigare tränat. I Davidssons dåvarande damlag behövde de vårda relationerna då de spelade 

för att det var kul, medan herrarna ville utvecklas tekniskt och taktiskt. ”Damerna tyckte det 

inte var roligt att gå till träningen om de varit ovän med någon i laget dagen innan, det skiter 

herrspelare i”, menar Davidsson. Damlag vill och behöver en auktoritär tränare rent taktiskt 

och tekniskt sett, men de vill och behöver ha en demokratisk tränare gällande det övriga som 

kan vara lagsammanhållning och lagbygge där de vill vara med och styra själva också, i 

betydligt större omfattning än vad herrar vill.    

 

Det finns skillnad mellan att träna damlag och herrlag i innebandy menar Per Davidsson. 

”Mer tjafs i ett damlag, så enkelt är det ju. Det ältas mer hela tiden, både relationer och 

innebandy, men framförallt relationerna mellan spelarna, då de tar med sig det som händer 

utanför planen med in på planen”. Herrarna menar Davidsson kan på ett bättre sätt skilja på 

vad som sker utanför och på plan, och låter inte privata affärer gå ut över innebandyn i samma 

utsträckning. Han berättar vidare att det till och med inträffat att tjejer inte passar bollen till 

varandra om de är ovänner. Herrar kan skaka av sig en dust med en lagkamrat efter träningen, 

medan damerna är mer långsinta och glömmer inte lika snabbt. ”Det är mer 

humörsvängningar helt enkelt, mer tjafs i ett damlag.” En annan skillnad mellan att träna 

damlag och herrlag är att det är två olika nivåer på idrotten. Herrarna är tekniskt och taktiskt 

skickligare vilket gör tränarrollen lite annorlunda. Han lärde sig oerhört mycket på det 

halvåret han tränade damlaget, men det var mycket mer tjafs än han trodde på förhand. Idag 

skulle han nog ha varit ungefär likadan mot ett damlag, men kanske lite mer försiktig med 

ironiska skämt, fortsätter Davidsson. Detta menar han för att damer kan ta skämt mer 

personligt, som om det är fel på dem. Idag skulle Davidsson behandla ett damlag på ett 

liknande sätt som han behandlar herrar, men menar att han på träningar inte skulle skrika och 

driva på dem lika mycket. Däremot på match skulle det inte skilja något, anser han. 

Davidsson menar att man som manlig tränare är mer rak och tydlig, och skiter i småsaker 

vilket damer kan behöva. Därför kan det finnas anledning att tro att damlag kanske bör tränas 

av en man, men samtidigt finns givetvis kvinnliga tränare som är duktiga på att få laget att 

fokusera på det som man är på träningen för, så det är ju individuellt, avslutar Davidsson.  
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Av herrlagens spelare trodde enligt enkätundersökningen 67,6 % (25 spelare) att samma 

tränaregenskaper är viktiga oavsett om du tränar ett herrlag eller ett damlag. När man läser 

herrlagens kommentarer, som till antalet var något färre än damlagsspelarnas, ser vi en annan 

bild av de skillnader som de anser finns mellan damlag och herrlag. Här följer några exempel 

på vad herrlagsspelare motiverat sina svar med: 

 

”Tränare för ett damlag är nog lite av den ”mjukare” personen. Den lite lugnare, analytiska 

och tålmodiga personen.” Lagan, 24 år.  

 

”Tjejer och killar behöver olika ledarfigurer. Tjejer kanske inte tål kritik och skrik” Barnarp 

25 år.  

 

”Självklart är det samma egenskaper! Det handlar om att påverka individer, inte 

könsindivider” Lagan 24 år. 

 

”Tränaren kan vara mer bestämd mot ett herrlag” Lagan 16 år.  

 

Det var färre herrlagsspelare som valde att kommentera och motivera sina svar, men totalt sett 

svarade fler herrar än damer att samma egenskaper är viktiga oavsett vilket kön det är på 

spelarna du leder. 

 

Av herrlagens spelare trodde 81,1 %, eller 30 st., att tränaren troligtvis beter sig olika 

beroende på könstillhörighet på laget, medan 7 personer, motsvarande 18,9 % tror att 

tränarens beteende är likadant oavsett om han eller hon tränar damer eller herrar.  

 

”Tjejer har svårt att ta negativa saker, medan vi killar oftast biter ihop och kämpar vidare.” 

Lagan, 26 år.  

 

”Tränare är nog strängare mot killar än mot tjejer. Killar kan pressas på ett helt annat sätt både 

fysiskt och psykiskt”. Lagan, 24 år.  

 

”Snällare mot damlag”. Lagan, 16 år. 
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”Det ligger i våra gener, tjejer ska hanteras annorlunda” Lagan 24 år.  

 

”Tränaren kan vara mer bestämd mot ett herrlag” Lagan 16 år.  

 

”Tränaren är tuffare mot killar, för att killar kan ta mer skit!” Lagan 18 år. 

 

”Det borde inte vara så, men samhället har lärt oss att behandla pojkar annorlunda än flickor.” 

Barnarp 23 år. 

 

Både Johan Alm och Per Jona Davidsson tror att det finns skillnader mellan att träna herrlag 

och damlag. Davidsson som tidigare tränat ett damlag refererar flitigt till det aktuella laget där 

det fanns stora motsättningar mellan spelare. Detta menar han, präglar hans bild av 

daminnebandy, men han tror att den generella bilden ändå kan vara så att det blir mer 

konflikter i damlag än det blir i herrlag som han menar på ett bättre sätt kan skilja på det som 

händer på planen med det som händer utanför. Alm menar att du förmodligen behöver vara 

mer tydlig i ett damlag och försiktigare med kritik då de tenderar att ta åt sig kritiken väldigt 

personligt. Detta stryker Davidsson under på, samtidigt som vi kan skönja just denna bild i 

herrlagens kommentarer gällande detta. Av herrlagens spelare trodde 67,6% att samma 

tränaregenskaper är viktiga oavsett vilket kön det är på spelarna och 81,1% trodde att 

tränarens beteende är olika beroende på om denne tränar ett herrlag eller ett damlag.  
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6. Resultatsammanfattning 
I följande kapitel behandlas spelarnas och tränarnas svar i förhållande till varandra. Stämmer 

bilden av hur en önskvärd tränare för exempelvis damlag ser ut i spelarnas ögon, med bilden 

av hur damlagstränarna tror att de bör vara, eller vilka egenskaper de bör ha?  

 

Tittar vi först på vilka tränaregenskaper som spelarna efterfrågade hos deras tränare får vi 

följande resultat. Det totala antalet enkäter som korrekt fyllts i, och som då är med i analysen 

är 72 st. När vi tittar på en sammanställning av alla enkätsvar gällande egenskaper finner vi att 

innebandykunnig (77,8 %) och engagerad (72,2 %) är de viktigaste egenskaperna för 

innebandytränare att inneha enligt spelarna i de fyra lagen. Som den tredje viktigaste 

egenskapen enligt spelarna kom tydlig som 54,2 % eller 39 personer kryssat i. De minst 

viktiga egenskaperna är enligt spelarna empatisk som 5 spelare kryssat i, samt förebygga 

konflikter som 3 personer kryssat i. Hela tabellen finns nedan som tabell 3.  
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Tabell 3. Sammanställning av enkätsvaren gällande tränaregenskaper 

Egenskaper 

Totala gruppen 

N   (%) 

Damer 

N   (%) 

Herrar 

N   (%) 

Innebandykunnig  56 (77.8%) 26 (74.3%) 30 (81.1%) 

Engagerad  52 (72.2%) 25 (71.4%) 27 (73.0%) 

Tydlig  39 (54.2%) 20 (57.1%) 19 (51.4%) 

Social kompetens  25 (34.7%) 12 (34.3%) 13 (35.1%) 

Analytisk  24 (33.3%) 11 (31.4%) 13 (35.1%) 

Nytänkande  24 (33.3%) 15 (42.9%) 9 (24.3%) 

Samarbetsförmåga  22 (30.6%) 8 (22.9%) 14 (37.8%) 

Öppen för förändringar  21 (29.2%) 9 (25.7%) 12 (32.4%) 

Rättvis  19 (26.4%) 7 (20.0%) 12 (32.4%) 

Pedagogisk  18 (25.0%) 12 (34.3%) 6 (16.2%) 

Öppen och lyhörd  18 (25.0%) 9 (25.7%) 9 (24.3%) 

Trovärdig  13 (18.1%) 5 (14.3%) 8 (21.6%) 

Konflikthanterande  11 (15.3%) 5 (14.3%) 6 (16.2%) 

Tålmodig  10 (13.9%) 6 (17.1%) 4 (10.8%) 

Empatisk  5 (6.9%) 4 (11.4%) 1 (2.7%) 

Förebygga konflikter  3 (4.2%) 1 (2.9%) 2 (5.4%) 

 

Skillnader mellan damlagens och herrlagens enkätsvar 

Skillnaderna mellan herrlagen och damlagen gällande önskade ledaregenskaper var 

förhållandevis små. Innebandykunnig, engagerad och tydlig är de viktigaste egenskaperna för 

en tränare att inneha enligt både damerna och herrarna. De minst viktiga egenskaperna att 

inneha som tränare är förebygga konflikter och empatisk enligt både damerna och herrarna. 

Däremot finns avvikelser mellan damlagens och herrlagens svar i mittregionen av tabellerna.  

 

Som vi kan se i damlagens enkätsvar, ligger nytänkande och pedagogisk som fjärde 

respektive den femte viktigaste egenskapen att inneha. I herrlagen anses just de två 

egenskaperna som mindre viktiga då de finns på den nedre halvan av tabellen. Noterbart är att 

pedagogisk har 34,3 % av spelarna i damlagen uppgett som en viktig egenskap medan 
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motsvarande siffra för herrlagen är 16,2 %.  Förebygga konflikter och konflikthanterande är 

två egenskaper som spelarna inte anser som speciellt betydelsefulla, varken i damlagen eller i 

herrlagen. Just de två egenskaperna är något mer viktiga för herrlagen än för damlagen enligt 

enkätsvaren. Samarbetsförmåga anser herrlagen vara en viktig egenskap som 37,8 % av 

spelarna kryssade i, medan motsvarande siffra för damerna endast uppkom till 22,9 %.   

 

Tidigare forskning, som ex. Annerstedt lyfter fram engagemang som en oerhört central 

egenskap som idrottsledare bör inneha. Denna studie befäster den tesen genom ett stort 

procentuellt övertag för just engagemang bland respondenternas enkätsvar. Dessutom önskar 

innebandyspelarna i enkätstudien ha en tränare med stor kunnighet inom innebandy och 

tydlighet i sitt ledarskap. Även tränarna uppger engagemang som en oerhört viktig egenskap. 

De intervjuade tränarna visade sig ha bra koll på vilka tränaregenskaper deras spelare ansåg 

att tränaren skull inneha. De menade också att damlag vill ha en mer tålmodig och tydlig 

ledare, vilket också spelarnas enkätsvar visade.   

 

Enligt Mumfords femkomponentsmodell, (se figur 1) behöver ledaren vara duktig på att 

förebygga konflikter och hantera konflikterna när de uppstått, för att organisationen eller laget 

ska nå framgång. Enligt innebandyspelarna verkar dock inte detta vara en modell som de tror 

stämmer särskilt väl. Endast 14 spelare kryssade i något av de två alternativen 

konflikthantering eller förebygga konflikter, vilket tyder på dess ringa betydelse för de 

aktuella lagen. Någon signifikant skillnad mellan könen gällande denna fråga finns inte heller, 

även om fler herrar än damer ansåg att de egenskaperna faktiskt var betydelsefulla. Tränarna 

ansåg att det finns en bild av att konflikter är vanligare i ett damlag, men samtliga tror inte att 

det är en rättvis bild av det verkligen läget. Huskvarnas tränare, Markus Frisk menar att just 

denna myt inte alls stämmer överens med hans verklighet, utan hävdar tvärtom att du behöver 

mer konflikthanteringsförmåga när du tränar herrar. Per Davidsson i Barnarps herrlag, som 

tidigare i karriären har en viss erfarenhet av att träna damlag, menar dock att konflikter är 

vanligare i damlag än i herrlag. Samtidigt betonar han att i hans dåvarande damlag fanns stora 

konflikter när han kom in i laget, och en säsong av många förluster, och missnöjda spelare 

mynnade ut i problem. Han påpekar att detta dock mycket väl kunde vara unikt för det 

aktuella laget och att det varierar beroende på i vilket lag du tränar och i vilket situation de 
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befinner sig i. Detta ger styrka åt tidigare forskning (Chelladurai, Fahlström) som just betonar 

kontextens betydelse för ledarskapsprocessen. 

 

Johan Alm i Lagan ansåg att du i ett damlag behöver vara mer pedagogisk som tränare, då 

damer oftare vill höra en motivering till din valda övning eller syftet med träningen. Han 

ansåg inte det var en lika viktig egenskap att inneha när man tränar ett herrlag vilket helt 

stämmer överens med enkätsvaren där damlagen såg pedagogisk som en viktig egenskap som 

34,3 % av spelarna kryssade i som betydelsefull egenskap, motsvarande siffra för herrlagen 

var endast 16,2 %.  

 

När vi tittar på spelarnas enkätsvar gällande hur de önskar att deras tränare beter sig mot 

spelarna och vilken ledarstil de önskar att deras tränare innehar får vi följande resultat. 

Spelarna fick ta ställning på en fyrgradig skala i vilken grad påståendet stämmer överens med 

deras egen bild av hur en bra innebandytränare bör vara. Siffran 1 motsvarade ”Inte alls”, 

siffran 2 motsvarade ”I liten grad”, siffran 3, ”I stor grad” och slutligen siffran 4 som 

motsvarade ”I mycket stor grad”. Enkäten i sin helhet återfinns som bilaga 1. Tittar man på en 

sammanställning av enkätsvaren ser man att innebandyspelare i denna studie hellre ser att 

deras tränare är relationsinriktad än resultatinriktad och de ser hellre att tränaren är mer 

demokratisk än auktoritär. På de två sista påståendena ser man tydligt att spelarna hellre vill 

att deras tränare skriker på dem under matchsituation från båset, än står tyst och lugn.  
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Tabell 4: Sammanställning av enkätsvaren gällande ledarens beteende 

Tränaren: Medelvärde 

 

Totala gruppen 

(72 st)  

Damer 

(35 st) 

Herrar 

(37 st) 

Skall vara resultatinriktad 2.76 2.74 2.79 

Skall vara relationsinriktad 3.04 3.11 2.97 

Ska ha en demokratisk ledarstil 3.01 3.14 2.89 

Ska ha en auktoritär ledarstil 2.25 2.17 2.32 

Får gärna skrika på oss under match 3.17 3.03 3.30 

Ska stå tyst och lugn i båset under match 1.67 1.60 1.73 

 

Damlagens spelare som i undersökningen är 35 st., vill hellre tränas av en relationsinriktad 

tränare än en resultatinriktad tränare. Den resultatinriktade tränarens medelvärde hamnade 

strax under ”I stor grad” på 2,74 medan värdet för den relationsinriktade tränaren hamnade 

strax över med 3,11. Den demokratiska tränaren är enligt undersökningen mer populär i 

spelarnas ögon och fick medelvärdet 3,14 vilket motsvarar ett värde över påståendet ”I stor 

grad”, medan den auktoritära tränaren hamnade på medelvärdet 2,18 vilket är ett värde precis 

över ”I liten grad”. Damlagens spelare tenderar att hellre vilja ha en tränare som skriker på 

dem från båset, vilket fick medelvärdet 3,03, än en tyst och lugn dito som fick ett medelvärde 

på 1,6.  

 

Herrlagens spelare, som i studien uppkommer till 37 st., vill hellre tränas av en 

relationsinriktad tränare än en resultatinriktad tränare. Medelvärdet var 2,78 för den 

resultatinriktade och 2,97 för den relationsinriktade, vilket dock inte kan sägas som en 

speciellt tydlig skillnad. De vill hellre tränas av en demokratisk än en auktoritär tränare även 

om inget av de medelvärdena överstiger värdet för ”I stor grad”, då den demokratiska tränaren 

fick 2,89 och den auktoritära 2,32. Herrlagens spelare tenderar att hellre vilja att deras tränare 

skriker på dem från båset vid en matchsituation, än han står tyst och lugn i motsvarande 

situation. Medelvärdet för den mer skrikande matchtränaren var 3,29 och den mer tystlåtne 

var 1,73.   
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I enkäten fick spelarna uppge om de tror att samma tränaregenskaper är viktiga oavsett om 

tränaren har ett herrlag eller ett damlag. De fick också gärna motivera sina svar fritt efter den 

frågan, vilket redovisades i föregående kapitel. 46 personer, vilket motsvarar 63,9 % uppgav 

att de tror att samma tränaregenskaper är viktiga oberoende på vilket kön det är på spelarna. 

Återstående andel 36,1 %, eller 26 personer uppgav däremot att de inte tror att samma 

tränaregenskaper är viktiga för tränaren att inneha, utan att andra egenskaper krävs för 

tränaren som tränar herrar än den som tränar damer.  

 

Bland damlagsspelarnas kommentarer finns många åsikter som gör gällande att damlag är lite 

besvärligare att leda, i alla fall om man frågar damlagsspelarna själva. Damerna ser sig som 

mer komplicerade att leda vilket gör att det krävs mer pedagogiskt kunnande hos tränaren 

menar flera av dem. Många tjejer uppger dessutom att det oftare är konflikter och tjabb i ett 

damlag och att killarna har ett större kunnande, enligt deras tyckande. Damerna svarade i 

större utsträckning att det skiljer mer mellan damlag och herrlag än vad herrarna svarade.  

 

Spelarna fick dessutom frågan om de tror att tränaren beter sig olika mot spelarna beroende på 

om han eller hon tränar ett herrlag eller ett damlag? Även efter denna fråga fick de motivera 

sitt svar om de ville. Det sammanlagda resultatet av alla enkäter oavsett kön, visade att 87,5 % 

eller 63 personer tror att tränaren beter sig olika mot spelarna beroende på vilket kön de 

tillhör. Endast 9 personer, eller 12,5 % tror att tränaren beter sig likadant mot damlagsspelare 

som mot herrlagsspelare.  

 

Bland kommentarerna gällande denna fråga ses en tydlig bild av damlagsspelarnas åsikter 

som till stor del består av att killar tenderar att vara hårdare, att de tål mer och därför 

behandlas annorlunda i förhållande till tjejer. Det finns också flera exempel på att tjejerna 

tröttnat på denna behandling och önskar tuffare tag och inte någon mjuk behandling i alla 

lägen. Bland damerna svarade endast två personer att de anser att de behandlas likadant som 

herrlag av tränaren. Något fler, sju herrlagsspelare anser att tränaren beter sig likadant mot 

spelarna oavsett lag, men kommentarerna är ganska lika damernas, och även bland 

herrlagsspelarnas svar syns bilden av att killar är hårdare än tjejer och att de kan ta mer rak 

kritik och skäll från tränaren.  
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Den mest framträdande bilden av den önskvärda tränaren i flickornas ögon präglas av 

auktoritet, enligt teorin Iscensättning av kön i idrott inspirerad av Larsson (2001). Pojkarnas 

bild av den önskvärda tränaren tenderar att vara mer demokratisk och socialt inriktad där 

tränaren mer är en kompis med idrottarna, men ses även som en fadersgestalt. Trots detta 

angav flickorna enligt teorin, att den auktoritära tränaren passar pojkarna bäst och pojkarna 

ansåg att den demokratiska tränaren var lämpligast för att leda flickor. Detta är ett exempel på 

de förväntningar vi har på respektive kön. Teorin får stöd av flera av mina respondenter som i 

intervjuerna angav att damlag i större utsträckning vill tränas av en auktoritär tränare än 

herrlag. Anledningen som tränarna gav till det, var rent kunskapsmässiga, då damer i deras 

ögon har sämre tekniska och taktiska färdigheter än herrar på motsvarande nivå. I och med 

detta resonemang menar de att herrar pga. större kunskaper inom idrotten kan och vill bidra 

med mer själva och vill då hellre tränas av en mer demokratiskt lagd tränare.  

 

Annars uppger respondenterna små skillnader mellan könens önskemål på ledarstil, utan det 

beror helt på vilket lag man leder, vilken situation man befinner sig i och hur man är som 

tränare själv. Om man som tränare, vilket Johan Alm i Lagan menar, är demokratisk är det 

svårt att inta en väldigt auktoritär position som tränare. Han menar att man då motsäger sin 

egen tränarfilosofi och spelar en roll som man inte är van vid eller trygg i. Spelarna vill enligt 

enkätundersökningen hellre ledas av en demokratisk tränare än en auktoritär. Både damer och 

herrar har denna uppfattning, men tendensen är tydligare bland damlagsspelarna än hos 

herrlagspelarna, vilket säger emot den bilden som råder bland de intervjuade tränarna och hos 

ovan nämnda teori.   

 

Dahlbom Hall (2000), menar att tjejer behöver längre tid inför en träning att prata av sig, viket 

tydliggör att det finns en uppfattning av att tjejer i större utsträckning bedriver lagidrott mer 

relationsinriktat än killar. Detta understryker också Fredrik Karlsson i Väckelsångs damlag 

och menar att spelarna mycket väl kunde prata bort en kvart vid en drickapaus om han inte 

avbröt deras prat. Även Huskvarnas damlagstränare Markus Frisk anser att damerna är mer 

relationsinriktade än herrar, och han uppger att de inte ens pratar om resultat, vid exempelvis 

en matchgenomgång. Med herrlag menar Frisk att det är annorlunda, då resultatinriktningen 

är mycket mer påtaglig, och fokuseringen på poäng och allvaret under match går före 

relationerna och deras egen utveckling. Även herrlagstränarna Davidsson och Alm anger att 
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damerna är mindre resultatinriktade än herrarna även om deras uppfattning skiljer sig åt 

gällande fördelning. Davidsson menar att 90 % av damerna som han tränat tidigare var 

relationsinriktade och 10 % resultatinriktade. Samtidigt är han medveten om att det kan 

variera stort mellan olika lag och beroende på i vilken ålder spelarna är. Alm anser däremot 

att damerna nästan kan vara lika resultatinriktade som herrar och att skillnaderna mellan 

könen i denna fråga således är små. Enkätsvaren vittnar om just de relativt små skillnaderna 

mellan könen i denna fråga, som Alm anade. Men trots allt finns skillnader och den 

relationsinriktade tränaren är i högre grad önskad bland damerna, än den är bland herrarna 

enligt undersökningen. Herrarnas enkätsvar tyder på att de gärna ser en kombination av de 

båda typerna, då både relations- och den resultatinriktade tränaren hamnade på en siffra strax 

under värdet 3. Sammanfattningsvis kan man enligt dessa siffror se att skillnaden mellan 

könen i denna fråga är betydligt mindre än vad både tidigare forskning och de intervjuade 

tränarna ansåg. 

 

Både herrar och damer i enkätundersökningen ansåg att de hellre har en tränare som skriker 

på dem i en matchsituation från båset än en som står tyst och lugn. Bland herrarnas svar ses en 

tydligare tendens bland svaren och marginalen mellan de både ytterligheterna är betydligt 

större än hos damerna. Bland de intervjuade tränarna var denna bild förväntad, då de ansåg att 

det var enklare att pressa en herrlagsspelare rent fysiskt än det var att pressa en 

damlagsspelare.  

 

Tidigare forskning, som exempelvis Annerstedt studie där han intervjuar elittränare i frågan, 

menar att alla menar att det finns skillnader mellan att träna herrar och damer, men 

anledningarna är mest vaga föreställningar och antaganden.  Även tränarna i min studie anser 

att det finns skillnader, och de försökte också motivera varför de tyckte så. ”Det är mer 

humörsvängningar helt enkelt, mer tjafs i ett damlag.” menar Per Davidsson tränare för 

Barnarps herrlag, när han förklarar den stora skillnaden mellan att träna herrlag och damlag 

enligt sitt sätt att se det. Markus Frisk som tränar Huskvarnas damlag tycker inte att 

skillnaderna mellan att träna herrar och damer är så stora som han trodde på förhand. Han 

anser att det är förutfattade meningar som personer som inte själva tränat damlag varnat 

honom för. Spelarna i undersökningen ansåg i stor omfattning att det finns en skillnad mellan 

damlag och herrlag och hur tränaren behandlar spelarna i dem. Speciellt tydlig var denna bild 

66 
 



Linnéuniversitetet  2011-09-20 
Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 
Ola Karlsson  
Magisteruppsats i idrottsvetenskap – Innebandytränarens egenskaper och beteende 

hos damlagsspelarna som explicit uttryckte att de var klenare än herrarna, att killar tålde mer 

och att det är betydligt mer tjafs och konflikter i ett damlag. Vilken sanning detta är kan man 

diskutera i oändlighet. Det kanske kan vara så att spelarnas bild stämmer till 100 %, men det 

kan lika gärna vara förutfattade meningar och åsikter som är ett resultat av våra tidigare 

upplevelser och förväntningar på det motsatta könet, eller som en spelare i Barnarp valde att 

uttrycka sig angående om tränaren behandlar damer och herrar olika: ”Det borde inte vara så, 

men samhället har lärt oss att behandla pojkar annorlunda än flickor.” Barnarp 23 år.  

 

Både spelare och tränare är överens om att damlagsspelare tar kritik mer personligt än vad 

herrlagsspelare gör, vilket kräver en mer pedagogisk ledare för ett damlag i spelarnas och 

tränarnas ögon. Av enkätens kommentarer kan man dessutom se att bilden av herrar och 

damer består av att herrar är tuffare, kan ta mer skit och kan därför behandlas tuffare av 

tränaren. Detta ansåg både damlagsspelare och herrlagsspelare. Lagans tränare Johan Alm 

som delvis varit involverad i ett damlag, anser däremot att det damlaget var betydligt tuffare 

än hans dåvarande herrlag, och krävde hårdare krav från honom än vad herrarna gjorde och 

till och med presterade bättre på tester än herrlaget. ”Killarna var inte ens i närheten” menade 

Alm och syftade dels på testvärdena, men även i målmedvetenhet och inställning till 

uppgiften. Detta säger emot enkätundersökningens resultat, och visar ännu en gång att synen 

på ledarskap och kön varierar från lag till lag, beroende på situation. Men 

enkätundersökningens kommentarer visar likväl på stora skillnader mellan könen. Speglar 

könsskillnaderna en bild som både herrar och damer skriver under på och enligt deras 

uppfattningar befäster som en ”sann” bild av skillnaderna mellan könen? Just detta anses som 

en fara enligt tidigare forskning med Kutte Jönsson i spetsen som menar att om tjejerna antar 

och befäster könsskillnader så förstärks de ytterligare.   
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7. Avslutande diskussion 
Precis som tidigare forskning, i detta fall Annerstedt (2006), menar innebandytränarna i 

studien att engagemang är den viktigaste egenskapen att inneha. Vidare ansåg de att 

innebandykunnig också är en oerhört betydelsefull egenskap, samtidigt som de påpekade att 

det är oerhört komplext med ledarskap vilket kräver en mångfald av olika egenskaper 

beroende på lag och situation. I spelarnas ögon var innebandykunnighet den viktigaste 

egenskapen, tätt följd av engagemang och tydlighet. Föga förvånande kanske, men ändå en 

tydlig bild av hur spelarna och tränarna ser på ledaregenskaper kopplat till innebandy. En 

förklaring till detta kan vara att idrotten är så pass ny, varpå innebandykunniga tränare behövs 

som kan styra upp taktiken på ett tydligt sätt för adepterna. 

 

Avvikelserna mellan herr- och damlagens svar förekom, men i ganska liten omfattning. De tre 

viktigaste egenskaperna tenderar enligt både herrar och damer i tur och ordning att vara, 

innebandykunnig, engagemang och tydlighet. Det var först längre ner i listan vi hittade tydliga 

avvikelser, där pedagogisk enligt damlagsspelarna var den femte viktigaste egenskapen. Hos 

herrarna kom pedagogisk först på tionde plats. Vi har varit inne på anledningen, damlag 

behöver enligt tränarna en mer pedagogisk tränare, dels då de vill veta syfte med övningar och 

taktik, och dels för att de är tekniskt och taktiskt svagare än herrarna, och behöver därför mer 

vägledning. 

 

Samarbetsförmåga såg herrarna som den fjärde viktigaste egenskapen, medan den egenskapen 

först kom på tionde plats hos damerna. Jag vill påstå att ovan nämnda analys där tränare och 

spelare ser på damlagsspelare som mindre tekniskt och taktiskt kunniga stämmer in även här. 

Herrarna är enligt tränare och spelare mer kunniga i innebandy och vill därför ledas av en 

tränare som går att samarbeta med så att spelarna kan få gehör för sina idéer. Damerna har 

inte samma behov enligt de intervjuade tränarna då de anses som mindre kunniga och därför 

vill tränas av en tränare som på ett tydligt och pedagogiskt vis kan förklara innebandyns taktik 

och hur laget ska formera sig och spela. Detta kan också ses hänga ihop med 

damlagsspelarnas förmåga att ta kritik på alltför personligt sätt, vilket både spelare och tränare 
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vittnar om. För att damlagens spelare inte ska ta till sig kritik på ett personligt sätt krävs en 

pedagogisk tränare så att missförstånd i största möjliga grad undviks.  

  

Något som förvånade mig, var att egenskaper såsom konflikthantering och att förebygga 

konflikter var så pass oviktiga i spelarnas ögon. Enligt Mumfords femkomponentsmodell 

kommer konflikter att uppstå i en organisation likt ett innebandylag och det krävs då för 

ledaren att se konflikternas frö, förebygga det och hantera konflikten om det skulle behövas.55 

Enligt Davidsson, tränare i Barnarps IF, är det mer tjafs i ett damlag och där är konflikter 

mycket mer vanliga än i ett herrlag. Davidsson har till och med varit med om att spelare i ett 

damlag vägrar att passa till en lagkamrat som hon hade en konflikt med. Herrlagsspelare kan 

enligt honom se skillnad på verkligheten på planen och utanför planen på ett annat vis.  

 

Även Karlsson, tränare i Väckelsångs IK ger stöd åt det resonemanget och menar att det kan 

uppstå en konflikt av någon småsak som hänt för flera veckor sedan i ett damlag och som 

aldrig skulle uppstå i ett herrlag. Detta ger stöd åt Annerstedts (2006) studie där elittränare 

uppger att det är mer problem som följer när man tränar tjejer. Enligt både damlagsspelarna 

och herrlagsspelarna är dock inte konflikthanteringsförmåga och förebygga konflikter något 

som tränaren behöver i någon omfattande grad. Detta tror inte heller Markus Frisk, tränare i 

Huskvarnas damlag: ”Det är en fördom att det skulle vara mer konflikter i ett damlag”, menar 

han och påtalar alla de varningar som han fått från utomstående innan blev damlagstränare. 

Just de varningarna menade att damlag är svårare att träna och att det hela tiden skulle bli 

konfliktfyllt, vilket Frisk helt och hållet menar inte stämmer.  

 

Kan vi då ta Mumfords femkomponentsmodell och kasta i soporna, i alla fall om den ska 

användas som modell till innebandyns krav, värderingar och förväntningar? Nja, jag skulle 

ändå inte påstå det. Visst, spelarnas och tränarnas syn på konflikter kanske inte är så centrala 

som Mumford påstår, men de finns där och lurar i bakgrunden enligt de kommentarer som har 

inkommit. Det kan vara så att de lagen som ingår i studien varit befriade från konflikter under 

säsongen och därför inte tänker på de problem som uppstår med konflikter mellan spelare 

eller mellan spelare och tränare? 

                                                 
 
55 Hassmén, Peter & Hassmén, Nathalie, Idrottsledarskap, Natur & kultur, (Stockholm 2010, s 128-138). 
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Men det räcker med att två spelare kommer i en liten konflikt, likt de som Davidsson eller 

Karlsson redogjort för, så rubbas balansen i laget, och rollerna som spelarna tagit eller fått 

prövas på nytt. En sådan liten konflikt leder på sikt till något större, vilket kan innebära att 

lagets prestation försämras. Skulle två spelare vägra att passa bollen till varandra för att de 

inte kommer överens, har vi ett allvarligt problem som måste tas itu med av tränaren. Då 

behöver tränaren ha en förmåga och kompetens att kunna se upprinnelsen till konflikten och 

förebygga den, eller hantera den när den väl uppkommit. Lyckas inte tränaren med det så tror 

jag, precis som Mumford menar, att lagets prestation och resultat försämras avsevärt, och 

tränaren i fråga kanske får se sig om efter ett nytt lag.   

 

Gällande tränarens beteende önskade damlagen i högre grad tränas av en demokratisk och 

relationsinriktad tränare än herrlagen, vilket var ett förväntat resultat om man tittar till tidigare 

forskning. Även tränarna trodde på denna distinktion, men de trodde att skillnaderna skulle 

vara betydligt mer explicita än resultatet visade. Pelle Davidsson i Barnarps IF trodde 

exempelvis att fördelningen mellan relations- och resultatinriktade spelare i ett damlag låg på 

runt 90 % för relation och 10 % för resultat, vilket borde innebära att de då också vill ledas av 

en tränare med den fördelningen. Men här går meningarna mellan tränarna isär då både Johan 

Alm och Fredrik Karlsson inte är lika säkra på den fördelningen, i alla fall i en matchsituation. 

Johan Alms tankar görs här till väldigt intressanta i detta sammanhang. Han menar att det helt 

beror vilket lag det rör sig om och att damer kan vara väl så resultatinriktade som herrar. Alm 

drar det till och med så långt att damer kan vara mer resultatinriktade än herrar och definitivt 

mer målinriktade vid träningar.  

 

Den gängse bilden bland både spelare och tränare i undersökningen är trots det att damlagen 

är mer relationsinriktade än herrlagen som i sin tur då är mer resultatinriktade. Men det finns 

säkerligen fler än Johan Alm som kan tycka att motsatsförhållanden kan råda, beroende på 

vilket lag det gäller, viken tränare de leds av och vilka spelare de innehåller. Barnarps tränare 

Per Jona Davidsson sammanfattar dock skillnaderna enligt honom själv mellan herrlag och 

damlag i innebandy med följande ord: ”I damlag krävs mer medling än taktiskt kunnande.” En 

kommentar som förmodligen sticker i ögonen på många, men den kan kopplas till den bild 

som enkätundersökningen visar, att just damlagsspelare i större utsträckning än 
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herrlagsspelare vill ledas av en relationsinriktad tränare än en resultatinriktad, som dessutom 

tenderar att vara pedagogisk. Just pedagogisk var en egenskap som betydligt fler 

damlagsspelare än herrlagsspelare såg som betydelsefull hos tränaren.  

 

Teorin om Iscensättning av kön i idrott gällande demokratisk och auktoritärt ledarskap, 

stämmer ganska väl överens med undersökningens resultat som kom fram av intervjuerna 

med tränarna, då flickor hellre vill ledas av en tränare som är auktoritär och kunnig och som 

vet bäst hur de ska träna. Precis denna bild stödjer damlagstränaren Fredrik Karlsson helt och 

hållet, då han menar att damlag i innebandy inte har kunnandet, eller intresset för att utveckla 

kunnande, som gör att de därför behöver mer struktur och auktoritet hos tränaren. Detta menar 

dock inte damlagsspelarna som vill tränas av en demokratisk tränare i större utsträckning än 

de vill tränas av en auktoritär, vilket kan bero på flera saker. Begreppet auktoritär kan 

uppfattas som negativt, och kan syfta till en sträng, skrikande tränare som beordrar ut 

armböjningar som straff om spelarna inte lyder. Givetvis kan damlagens svar också innebära 

att de faktiskt vill tränas av en demokratisk tränare vilket i så fall innebär att genusteorin och 

tränarnas tankar helt enkelt inte stämmer överens med damlagsspelarnas i studien. Detta är i 

så fall, ett mycket allvarligt problem som vi stöter på. I så fall finns det oerhört många lag 

som tränas av en tränare som tror att han eller hon ska vara si eller så, när denne i själva 

verket av spelarna ska vara precis tvärtom. Detta för att vi förväntar oss att damlag och 

herrlag önskas ledas på ett speciellt sätt och av en speciell typ av ledare.    

 

Är då teorin som bygger på iscensättning av kön i det fall inte applicerbar på innebandylag? 

Givetvis kan den varken befästas eller förkastas till 100 % enligt mitt sätt att se det, men 

däremot sätter det ledarskap inom innebandy på svåra prov, och ger en bild av att verkligheten 

för innebandylag på avancerad breddnivå i Småland ser väldigt olika ut. Det är detta som gör 

idrottsledarskap så pass komplext och spännande, då det inte finns något givet svar på hur 

tränaren bör vara eller ska agera i olika situationer i sitt specifika lag.   

 

Det kan samtidigt vara svårt att vara en auktoritär tränare om det inte stämmer överens med 

tränarens person, eller hans (i studiens fall) ledarfilosofi. Både John Alm och Markus Frisk 

menar att de har svårt att vara auktoritära, men menar samtidigt att det finns situationer då det 

skulle vara att föredra, och då helt oberoende om du tränar ett herr- eller damlag. Exempel på 
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det är i början av en säsong när nya spelsystem och idéer ska säljas in hos spelarna. Jag håller 

här helt och fullt med, men däremot bör man som innebandytränare försöka inta en roll som 

ligger åt det håll som gruppen och spelarna önskar se, för att få ut så mycket man kan av 

gruppen. Vill gruppen ledas av en demokratisk tränare, bör de också göra det. Skulle ett 

sådant lag tränas av en tränare likt den gamle sovjetiska ishockeytränaren Viktor Tichonov, 

som i mina ögon är mallen för en sträng, auktoritär idrottsledare, skulle med all säkerhet 

resultaten utebli och spelarnas utveckling och glädje minska.    

 

Markus Frisk betonar att de största skillnaderna mellan att träna ett herr- och damlag just 

verkar vara de fysiska och tekniska skillnaderna som gör att man som tränare får bryta ner 

övningar till en konkretare nivå med färre steg i ett damlag, vilket också de andra tränarna i 

undersökningen vidhåller. Spelarna själva antydde i enkätundersökningen att det finns väldigt 

stora skillnader mellan herr- och damlag, och att tränaren beter sig olika beroende på lagets 

könstillhörighet. Det man kan se i enkätsvaren är att damlagen tror att det är större skillnad 

mellan könen än vad herrarna gör, vilket gör att damerna inte motsätter sig de förutfattade 

meningarna som finns rörande daminnebandy. Enligt tidigare forskning, i detta fall Kutte 

Jönsson, leder det till ett befästande av könsskillnaderna, vilket i sin tur förstärker dem. 

 

Sammantaget kan vi se att spelarna, och framförallt damlagsspelarena ser större skillnader 

mellan herr- och damlag än vad tränarna gör. Damlagsspelarna undervärderar sin egen 

kapacitet och lyfter upp herrarnas förmågor överdrivet högt vilket vi kan se i nedanstående 

citat från damlagsspelare:  

 

”Man kan vara tuffare mot killar” Väckelsång 19 år. 

 

”Killar tål lite mer” Husqvarna 18 år. 

 

”Man kan inte vara lika elak mot en damspelare. Herrar kan ta saker rakt, medan en  

damspelare behöver mer förklaring” Husqvarna 23 år. 

 

”Herrar är hårdare, de kan ta mer stryk!” Husqvarna 18 år.  
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Så länge damlagsspelarna själva tenderar att ha denna bild av skillnaderna ser jag det som en 

lång och svår väg att vandra för att herr- och daminnebandy någonsin ska bli mer jämställd än 

vad den bevisligen, enligt spelarna, är idag. Så länge spelarna accepterar att behandlas 

annorlunda av tränaren bara för att de spelar i ett damlag, kommer tränarna att tro att spelarna 

vill behandlas annorlunda. Detta kan i så fall innebära att skillnader som finns mellan hur 

spelarna i herr- och damlag i innebandy behandlas av tränarna, snarare kommer att förstärkas 

ytterligare än att motverkas.   
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka egenskaper innebandytränare för herr- och 

damlag på avancerad breddnivå anses behöva, samt få kännedom om de utvalda spelarnas och 

tränarnas uppfattningar angående ledarskap inom innebandy för herr- respektive damlag. För 

att svara upp mot syftet valdes både kvantitativ och kvalitativ undersökning i form av enkäter 

som innebandyspelare fick besvara, samt intervjufrågor som deras tränare besvarade. Två 

herrlag och två damlag medverkade i undersökningen vilka var Huskvarnas damlag, 

Väckelsångs damlag, Barnarps herrlag samt Lagans herrlag..  

 

Undersökningen visade att engagemang, innebandykunnighet och tydlighet ansågs av spelare 

och tränare som de viktigaste egenskaperna att inneha som innebandytränare, oavsett vilket 

kön det är på laget han eller hon tränar. Däremot fanns avvikelser i svaren på platserna under 

topp tre, då damerna gärna såg att tränaren skulle vara pedagogisk, och herrarna önskade en 

tränare med god samarbetsförmåga. Både herrar och damer ville enligt undersökningen ledas 

av en demokratisk, relationsinriktad tränare som gärna fick ryta ifrån båset under 

matchsituation vid behov, vilket både stödjer den valda genusteorin och förkastar den. 

Genusteorin Iscensättning av kön menade att damlag hellre vill ledas av en auktoritär ledare 

och herrlag av en demokratisk. Den andra teoretiska utgångspunkten var Mumfords 

femkomponentsmodell, som menar att konflikter uppstår förr eller senare i en organisation, 

varpå ledaren behöver kompetenser för att ta itu med problemen innan det leder till sämre 

prestationer och uteblivna resultat. Även om konflikter anges som förekommande av spelare 

och tränare var det ingen tydlig applicerbarhet av modellen på innebandy i rådande studie.  

 

Tränarna trodde att skillnaderna skulle vara betydligt större mellan herrlagens och damlagens 

svar i denna fråga, då de trodde att herrlagen i större utsträckning skulle vilja tränas av en 

resultatinriktad tränare och damlagen av en relationsinriktad, precis som tidigare forskning 

påpekat. Denna distinktion kan leda till att tränare antar en roll och beter sig som de tror att 

spelarna önskar, när spelarna i själva verket önskas ledas på ett helt annorlunda vis. 

Undersökningen visar sammantaget att skillnaderna mellan damlagens och herrlagens svar 

gällande hur de önskar att tränaren behandlar dem och beter sig mot dem är mindre än vad 

både de intervjuade tränarna och genusteorin visat.  
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Både herrlag och damlag i studien tror att samma tränaregenskaper är viktiga oavsett vilket 

kön det är på det aktuella laget, men samtidigt tror nästan 9 av 10 spelare att tränaren 

behandlar spelarna olika beroende på lagets könstillhörighet. Enkätsvaren visar dessutom på 

att damlagsspelarna ser sig som svagare, mindre skickliga innebandyspelare som inte tål lika 

hård kritik som herrar, vilket gör att de inte bara antar att det finns skillnader mellan hur de 

behandlas, utan även befäster och förstärker könsskillnaderna. Denna syn var inte alls lika 

tydlig hos herrarna även om den fanns där också.   
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Förslag till framtida forskning 
Det finns väldigt lite forskning kring innebandy, mycket beroende på idrottens relativt unga 

ålder, vilket gör forskningsmöjligheterna oändligt stora. En analys av taktik och 

träningsupplägg för sporten vore synnerligen intressant, liksom att studera hur samarbetet ser 

ut mellan innebandy och andra idrotter. Det finns enligt mig mycket att hämta från andra 

idrotter gällande träningsupplägg, träningsmängd och till och med taktik. Innebandyn som 

förhållandevis ny idrott borde kunna ta till sig tips och råd från andra idrotter utan att se det 

som prestige, precis som de gjorde i begynnelsen där ishockeyn bidrog med grundtankarna. 

Hur ser verkligheten ut och varför ser olika idrotter eventuell prestige i att klara sig på egen 

hand? 

 

En jämförelse mellan dam- och herridrott i andra idrotter vore ytterst spännande att forska 

vidare om. Skiljer sig idrotter åt, eller är damer och herrar likadant behandlade oavsett idrott? 

En jämförelse mellan tränaregenskaper mellan kön vore synnerligen intressant i jämförelse 

med lagidrott och individuell idrott. Vill en friidrottare ha en tränare med samma egenskaper 

som en ishockeyspelare?  

 

En vidare studie om tränaregenskaper inom innebandyn kopplat till elitnivå i Sverige vore 

ytterst intressant att forska om. Skiljer sig elitidrottare och breddidrottare åt i jämförelse med 

vilken ledartyp de önskar eller egenskaper de ser han eller hon innehar? 

 

Som synes finns en mängd möjliga fortsättningar, vilka jag hoppas någon tar sig an. 

Innebandyledarskap och genus är två stora delar som i kombination kan leda till en utveckling 

av idrotten och samhället i stort, och den syn på damlag och herrlag som vi genom tidigare 

erfarenheter och förutfattade meningar en gång skapat.  
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9. Bilagor   

Enkät till innebandyspelare 
 

Ålder:________________ 

Ange din högsta utbildningsnivå: Grundskola Gymnasie Högskola  

Yrke/sysselsättning:___________________________________________________________  

 

Civilstånd: Gift  Sambo Särbo Singel  

Ursprungligt hemland:         Sverige    Annat            Vilket?______________ 

 

1. Spelar i: Damlag      Herrlag  

2. Min huvudtränare är: Kvinna     Man 

 

3. Jag har tidigare tränats av någon av mitt motsatta kön?      JA              NEJ 

 

4. Jag skulle kunna tänka mig att tränas av någon av mitt motsatta kön?    JA               NEJ 

Motivering:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Ange mellan 1-4 i vilken grad följande beteende som du anser är viktiga för att med 

framgång träna ditt innebandylag. Ringa in rätt svarsalternativ.  

 

1 = Inte alls 2 = I liten grad  3 = I stor grad    4 = I mycket stor grad 

a) Tränaren ska vara resultatinriktad (framgång före trivsel i laget) 

1    2    3    4    Vet ej 

b) Tränaren ska vara relationsinriktad (trivsel i laget före framgång) 

1    2    3    4    Vet ej 

c) Tränaren ska ha en demokratisk ledarstil och låta oss delta vid viktiga beslut 

1    2    3    4    Vet ej 
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d) Tränaren ska ta alla viktiga beslut själv genom en auktoritär ledarstil 

1    2    3    4    Vet ej 

 

e) Tränaren får gärna skrika på oss spelare under matchsituation från båset 

1    2    3    4    Vet ej 

f) Tränaren ska stå tyst och lugn i båset under match 

1    2    3    4    Vet ej 

 

6. Välj ut de 5 viktigaste tränaregenskaperna. Sätt ett X i rutan framför de 5 viktigaste 

egenskaperna enligt dig. 

 

 Innebandykunnig         Pedagogisk 

 God samarbetsförmåga        Socialt kompetent 

 Nytänkande         Trovärdig 

 Tydlig (ge raka besked)        Tålmodig 

 Öppen för förändringar        Förebygga konlikter 

 Konflikthanterande        Engagerad 

 Rättvis         Empatisk 

 Analytisk/taktisk förmåga        Öppen och lyhörd 

 

7. Ev. övriga egenskaper som en tränare bör ha enligt dig? (och som ej angivits ovan) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Tror du att samma tränaregenskaper är viktiga oavsett om tränaren har ett herrlag eller ett 

damlag? JA                   NEJ 

Motivera ditt svar: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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9. Tror du en innebandytränare beter sig olika mot spelarna beroende på om han/hon leder ett 

herrlag eller damlag?      JA  NEJ 

Motivera ditt svar: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     

 

Tack för din medverkan! 

Ola Karlsson Linnéuniversitetet, Växjö 
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Intervjumall till tränare 
 

Namn: 

Ålder: 

Civilstånd: 

Yrke: 

Nationalitet: 

Utbildning: 

Nuvarande lag: 

Tidigare tränarerfarenheter: 

 

Tränarutbildning: 

Vilka tränaregenskaper tror du är viktigast att inneha för att lyckas träna ditt aktuella lag?  

 

Vilka av följande egenskaper rankar du högst? (enkätalternativen) 

 

 Innebandykunnig         Pedagogisk 

 God samarbetsförmåga        Socialt kompetent 

 Nytänkande         Trovärdig 

 Tydlig (ge raka besked)        Tålmodig 

 Öppen för förändringar        Förebygga konlikter 

 Konflikthanterande        Engagerad 

 Rättvis         Empatisk 

 Analytisk/taktisk förmåga        Öppen och lyhörd 

 

Tror du att din bild stämmer överens med dina spelare i denna fråga? 

Vad tror du spelarna tycker är viktigast? 

 

Är du resultat- eller relationsinriktad i ditt sätt att leda? 

Är dina spelare resultat- eller relationsinriktade tror du?  

Tror du damlag och herrlag skiljer sig åt? Alltså vilka är mest beroende av resultat o relation?  

85 
 



Linnéuniversitetet  2011-09-20 
Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 
Ola Karlsson  
Magisteruppsats i idrottsvetenskap – Innebandytränarens egenskaper och beteende 

86 
 

Demokratisk eller auktoritär ledarstil? 

 

Ändrar du beteende i olika klubbar eller kör du samma ledarstil rakt genom? 

Tror du damlag helst vill ledas av en demokratisk eller en auktoritär och vice versa? 

 

Har du någonsin tränat ett lag av motsatt kön till det du tränar nu? 

Vad är den största skillnaden? Alt. Vilken tror du är den största skillnaden? 

 

Hur ser din relation ut till spelarna? Skämtar du med dem, skäller du ut dåliga insatser etc.? 

Hur ser jargongen ut? Följer du den befintliga jargongen?  

Tror du att du skulle behandla spelarna likadant om det var damer/herrar? (det motsatta könet) 

Varför, varför inte? 

 

  Tack för att du ville ställa upp på intervjun!! 
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