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Abstrakt  

Idrotten och idrottsföreningarna i dagens samhälle är klassad som en av de största sociala 

institutionerna, där de aktiva barn och ungdomarna kommer i kontakt med samhällets olika 

normer och värderingar. Genom detta har regering och riksidrottsförbundet i Sverige 

vidtagit flertal åtgärder och satsat miljontals kronor på att upprätta en god, rättvisande, 

integrerande miljö där huvudperspektivet varit jämställdhet och jämlikhet mellan könen. 

Med anledning av detta har denna studie utförts med ett syfte att belysa idrottsledares 

upplevelse av sin roll för utveckling av ungdomen och påverkan emot samhällets normer 

och värdering, med en fokusering på jämställdhet och jämlikhet mellan könen. Studien har 

då utgått ifrån den kritiska teorins ansats tillsammans med den fenomenologiska för att på 

detta sätt kunna kritiskt granska idrottsledarnas upplevelse av det som ses som normalt för 

att se eventuella maktaspekter, samt få en förståelse för idrottsledarens upplevelse. Detta har 

insamlats genom semi-strukturerade intervjuer, som sedan transkriberats kodats, 

kategoriserats och analyserats genom en analytisk induktions process. Resultatet påvisade en 

upplevelse av en integrerande, fostrande, förebildsroll där beteenden speglas och korrigeras 

ifrån och av idrottsledaren till ungdomarna. Slutsatser kunde även dras kring idrottsledarna 

förlitande på den bild som media och tävlingsdeltagandet framställde om en jämställdhet 

och jämlikheten inom längdskididrotten. Men vissa skillnader visades emellan 

idrottsledarnas uppfattning om att leda könet, samt skillnader i prioritering av 

relationsband. Essensen i resultatet var dock att alla idrottsledare menade att alla kan idrotta 

oavsett vem du är. 

 

Nyckelord: Jämställdhet, Jämlikhet, Kön, Idrott, Ledarskap, Normer, Värderingar, Påverkan. 
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Introduktion  

Inledning: Jämställdhet och Jämlikhet mellan man och kvinna inom 

idrotten   

 

Att föra normer och värderingar vidare från generation till generation har, sedan starten av 

pedagogik som vetenskapligt ämne år 1907, varit prioriterat (Forsberg, 2006). Inom skolans 

lärandemiljö har det under en lång tid utförts och utförs fortfarande, ett omfattande arbete 

kring jämställdhet och jämlikhet emellan könen, där skolan har som roll att föra vidare en 

kultur, genom normer och värderingar, som mer och mer ska handla om ett jämlikt och 

jämställd samhälle, då samhället kräver förändring (Wernersson, 2013).  

Samhället i dagens Sverige, ställer ökade krav på jämställdhet och jämlikhet mellan könen 

och dess vidareförande, (Wernersson, 2013), vilket visas genom dagens jämställdhetspolitik. 

Samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter för män och kvinnor, kommer upp som 

krav för samhällets uppbyggnad. Av denna anledning kommer jämlikhet och jämställdhet 

mellan de olika könen, under förstoringsglaset för granskning inom alla samhällets 

institutioner (Åström, 2011).  

Idrotten i Sverige förklaras vara den största folkrörelsen som finns och ses som en 

pedagogisk samhällelig, positiv nytta för utvecklingen av barn och ungdomar samt för 

utvecklingen av samhället i stort (Skog & Gustafsson, 2014). Detta genererar i att 

idrottensvärld blir en av de institutionerna som står under granskning av dess jämställdhet 

och jämlikhet, för att detta skall kunna föras vidare till de individerna som är i kontakt med 

idrotten (Åström, 2011). Idrottsföreningar ses i samhället som den andra största sociala 

arenan för utbyte av sociala normer och värderingar för ungdomar, näst efter skolan, där det 

utspeglas hur individen skall vara (Börjesson & Von Essen, 2007; Madsen, 2006). 

Idrottsledaren och idrottsföreningarna tillsammans blir då värdar och ansvarar för ett stort 

antal individer och vidare förandet av ett jämställd och jämlikt samhälle (Bolt & Weiss, 2013). 

Ungdomar i en ålder på 12-18 år genomgår den största fastställningen om vem dem är och 

vem dem vill vara, under denna tonårsperiod, (Skog & Gustafsson, 2014) vilket gör det än 

viktigare med positiva ledare och förebilder i ungdomens närhet. Detta för att skicka ut rätt 

signaler om hur individen skall bete sig i samhället, för att förmedla vad samhället vill med 

sina individer och vilken kultur de vill skall genomsyra (Madsen, 2006).  
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Problemformulering  

 År 2012 genomfördes en utvärdering gällande svenska skidförbundets arbete emot 

jämställdhet och jämlikhet inom skididrotten, vilket visade på en avsaknad av självkritisk 

tanke (Karp, Eliasson, Fahlén, Löfgren & Wickman, 2012).  

Riksidrottsförbundet som överhuvud för all idrott i Sverige, menar att ett av deras 

verksamhetsmål är att påverka hur individen är och väljer att vara. Med en idrottslig 

verksamhetsidé om en kulturell utveckling tillsammans med positiva psykiska, fysiska och 

sociala utvecklingar, som menas skall följas inom alla idrottsföreningar runt om i landet 

(Skog & Gustafsson, 2014). Idrottsledaren i idrottsföreningarna blir då den som är ansvarig 

för vidareförandet av jämställdhets- och jämlikhetskulturen, mellan man och kvinna, med 

dess normer och värderingar. (Åström, 2011). Hur idrottsföreningen speglar jämställdhet och 

jämlikhet och hur idrottsledaren uppfattar sin roll för vidareförandet av detta upplever 

Börjesson och Von Essen (2007) att det finns forsknings och rapporteringsbrister inom.  

Detta uppdagar funderingar kring, hur längdskididrottsledare ser och upplever sin roll som 

tränare och bärare av samhällets normer och värderingar. Hur dem upplever jämlikhet och 

jämställdheten inom sin förening och hur de upplever jämställdhets- och jämlikhetskulturen 

inom idrotten, samt en fundering kring hur idrottsledaren ser på män och kvinnors 

förutsättningar inom längdskididrotten.  

Definitioner  

Normer och Värderingar 

Inom denna studie defineras normer och värderingar enligt Madsens (2006) förståelse. Han 

menar att de är inlagrade i samhället och något som förväntas av individerna att följa.  

Normerna står för samhällets regler för vad som är accepterat och inte, vilka kan utspelas 

som sociala normer och levnads normer, som skapas och används inom en social gemenskap 

(Madsen 2006). Madsen (2006) förklarar tre olika sorters normer: Konventionella normer, 

faktiska normer och reflexiva normer.  

Konventionella normer förklaras som medvetna beteenderegleringar som har blivit uttalade 

i språk för hur individen hela tiden bör förhålla sig i de sociala sammanhangen.  

Faktiska normer är sådana som inte uttalas utan sker utan medveten tanke. Dessa kräver 

ingen ytterligare kraft än att bara existera för att uppnå verkan i samhället. T.ex. Du ställer 

klockan när du går och lägger dig för att komma upp i rätt tid morgonen efteråt för att du 

ska iväg någonstans exempelvis till jobbet och måste ta bussen. 

Reflexiva normer är sådana som uppkommer av medvetenhet, genom att personer ser till 

vad som är bäst lämpat beteende för detta tillfälle. Det handlar om erfarenheter och ett 

medvetet val, efter vad situationen kräver. Bryts någon utav dessa reflexiva normer uppstår 

sociala konsekvenser för beteendet (Madsen, 2006).   

Värderingar ses som mer grundläggande än normer och är mer fasta och en del av det 

kulturella i ett samhälle. Värderingarna är det som normerna grundas på, men som också 

upprätthålls och främjas genom normerna (Madsen, 2006). 
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Specialidrottsförbund  

Med specialidrottsförbund syftas inom detta självständiga arbete till de idrottsförbund som 

är inriktade på specifika idrottsgrenar, så som svenska skidförbundet, svenska 

fotbollsförbundet m.fl.   

 

Svenska skidförbundet 

Svenska skidförbundet syftas i denna uppsats till det förbund som reglerar och ansvarar för 

skidsportens alla olika grenar, som alpint, backhoppning och som i denna studie 

längdskidor. 

 

Idrottslyftet 

I denna uppsats kommer idrottslyftet att benämnas. Med detta så syftas det till den satsning 

som startades år 2007 av regeringen i Sverige, tillsammans med riksidrottsförbundet, som 

sedan avslutades år 2011. Denna klassas som den största satsningen någonsin genom den 

svenska idrottens historia. Målet var att utveckla idrotten för barn och ungdomar, genom att 

skapa fler möjligheter för barn och ungdomar att idrotta och att utveckla idrottsföreningarna 

för att få barnen att fortsätta att vara aktiv under längre del av sitt liv. Idrottslyftet skulle ha 

ett genomgripande jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och utgå ifrån de riktlinjer som 

dokumentet idrotten vill beskriver (Nordström, 2012).  

Idrotten Vill 

I studien benämns dokumentet ”Idrotten Vill” som innefattar riktlinjer som kommer ifrån 

riksidrottsförbundet och är det som skall genomsyra allt arbete som ett idrottsförbund, 

idrottsförening och riksidrottsförbundet utför. Dessa har riktlinjer kring:  

 Vad idrotten ska bidra med till samhället. 

 Hur de ideella ledarskapet skall bedrivas.  

 Hur jämställdhet och jämlikhet skall upprätthållas m.fl. andra riktlinjer för den 

idrottsliga satsningen (Riksidrottsförbundet, 2009).    

 

Jämlikhet och Jämställdhet 

 I denna studie kommer jämställdhet och jämlikhet inom idrotten defineras som de normer 

och värderingar som rör relationen mellan män och kvinnor. Kvinnor och män skall alla ha 

samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter (Riksidrottsförbundet, 2003).  

Jämlikhetsbegreppet inom idrotten och i denna studie defineras i sin tur rättvisa 

förhållanden mellan alla och allas lika värde som människa, detta oavsett kön, etnicitet, 

socioekonomisk status o.s.v. (Riksidrottsförbundet, 2003). 

 

Disposition  

Denna uppsats kommer att starta med ett övergripande abstrakt av uppsatsen. I abstraktet 

kommer en sammanfattning av studien genom metodval, viktiga resultat och slutsatser som 
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framkommit av arbetet. Uppsatsen fortsätter med en kort introduktion kring det studerade 

ämnet, för att sedan introducera problemformuleringen som detta arbete utgår ifrån, där 

efter kommer en följande definition av centrala begrepp och en övergripande disposition. 

Sedan en följande bakgrund med adekvat forskningsmaterial och litteratur. Vidare följer 

syftesformulering, varefter metodval som; ansats, urval, datainsamlingsmetod, instrument, 

procedur, analysmetod, etiskt ställningstagande, trovärdighet och giltighet, slutligen en 

metoddiskussion. Dessa kommer alla att föras i ett resonemang kring och förklaras genom 

anknytningar till syftet med studien. Vidare följer resultatanalysen med nära kopplingar till 

syftet, vald ansats och bakgrund för vidare förståelse. Avslutningsvis kommer studien att 

innefatta en diskussion kring studiens resultat m.m. för att sedan ge incitament till vidare 

forskningsområden inom ämnet.  

1. Bakgrund  

1.1 Arbetet emot jämställdhet och jämlikhet inom idrotten 

Arbetet gällande jämställdhet och jämlikhet inom idrotten har en lång tillhörande historia 

olika dokument och riktlinjer har upprättats under årens gång och förståelsen för vad 

idrotten kan bidra med kommer mer och mer till ytan. I Riksidrottsförbundets riktlinjer i 

dokumentet Idrotten Vill, beskriver dem idrotten inom föreningar, som bidragande till olika 

positiva utvecklingsmöjligheter för de aktiva barn och ungdomarna. Enligt riktlinjerna ska 

idrotten också bidra till samhället genom en positiv medverkan, för att utveckla samhället till 

det bättre och bryta ner sådant som är dåligt och ses som icke önskvärt 

(Riksidrottsförbundet, 2009). 

    Då idrotten visats som en av de största folkrörelserna, så har idrotten i Sverige länge fått 

bidrag via staten för sitt arbete, att utveckla och finansiera idrotten på tävlings, tränings och 

elitnivå. Mycket utav de pengarna har då specifikt gått till utveckling av jämställdhet och 

jämlikhet mellan man och kvinna (Nordström, 2012). Redan år 1977 kom den första 

handlingsplanen från riksidrottsförbundet om en strävan efter en mer jämställd och jämlik 

idrottsvärld, som under följande år, 1989, 1995, 2005, omstrukturerades och omformulerades 

till att passa in till samhällets alla krav på en ökad jämställdhet och jämlikhet mellan könen, 

samt de jämställdhets- och jämlikhetspolitiska besluten. I dessa planer har det hela tiden 

strävats efter att kvinnor och män skall tävla, träna och verka inom idrottsföreningen på 

samma premisser (Åström, 2011).  

Under tidigare år har riksidrottsförbundet själva utvecklat mål och uppdrag för de 

statsbidrag som erhållits. Men under en ökad finansiell satsning från år 2004 till 2007 valde 

regeringen att vara mer delaktig i beslutet om vart pengarna skulle gå och valde att vara mer 

delaktig i utformandet av uppdragsbeskrivningen (Nordström, 2012).  

Regeringen och riksidrottsförbundet i Sverige visar dock efter den ökade satsningen, mellan 

2004 till 2007, att det fanns ytterligare saker att utveckla inom idrottensvärld kring 

jämställdhet och jämlikhet mellan könen, genom att de året 2007 startar och skapar 

uppdraget ”Idrottslyftet”. Huvudperspektivet för hela detta uppdrag var jämställdhet och 
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jämlikhet som skulle fortsätta att utvecklas inom idrottsföreningarna runt om i landet (Karp, 

et al., 2012). Denna gång valde dock regeringen att inte blanda sig i lika mycket som under 

den förra ökade satsningen, utan överlät ansvaret mer åt riksidrottsförbundet för 

utvecklande av uppdraget (Åström, 2011). Fokus inom idrottslyftet skulle läggas bl.a. på 

utbildning av tränare inom idrottsföreningarna, samt även att få fler individer att vilja 

fortsätta idrotta (Nordström, 2012).   

Det kapital som erlades idrottslyftet fördelades genom riksidrottsförbundet ut till olika 

specialidrottsförbund som ansågs som mest lämpade till att utveckla egna planer, utifrån de 

nu konstruerade uppdraget. (Nordström, 2012). Idrottslyftet skulle efter dess periods slut 

genomgå externa utvärderingar, som skulle utföras av institutioner som tidigare varit 

behjälpliga till riksidrottsförbundet. Dessa innefattade bl.a. Umeå universitet, 

Linnéuniversitetet, m.fl. Utvärderingen var något som specialidrottsförbunden frivilligt 

kunde anmäla sig till, vilket 24 av 70st förbund valde att göra (Nordström, 2012).  

Nordström (2012) skriver i sin sammanfattning av alla utvärderingarna av 

specialidrottsförbunden, att det fanns en avsaknad för självkritisk granskning när det gällde 

jämställdhet och jämlikhet hos specialidrottsförbunden, i deras arbete. Åström (2011) menar i 

sin rapport att jämställdhets- och jämlikhetsarbetet egentligen har stannat av trots alla ökade 

samhällskrav. Detta styrker då till viss del Nordströms (2012) sammanfattning gällande 

avsaknaden av den självkritiska granskningen.   

Nedan följer en sammanställning gällande utvärderingen av svenska skidförbundet och 

synen på idrottslyftets jämställdhet- och jämlikhetsperspektiv.  

1.1:1 Extern utvärdering av idrottslyftet - Svenska skidförbundet och 

jämställdhetsuppdraget  

I den externa utvärderingen av Svenska skidförbundet och idrottslyftet som gjordes av 

Umeå universitet, intervjuades flertalet olika frivilliga representanter från skidförbundet 

(Karp, et al., 2012).  

Respondenterna berättade om att de upplevt att en för liten del av det statliga bidraget 

avsatts till dem, för att de skulle uppfatta och använda uppdragsbeskrivningen genom 

idrottslyftet, som något centralt för deras verksamhet. De erhållna pengarna var alltså en för 

liten del av den totala upprättade budgeten. Respondenterna upplevde även att deras arbete 

redan genomsyrades av idrottslyftets riktlinjer och även av dokumentet idrotten vills 

riktlinjer kring jämställdhet och jämlikhet. Inget i denna uppdragsbeskrivning sågs, alltså, 

som något nytt som behövdes ytterligare ansträngningar för att implementeras (Karp, et al., 

2012). 

Kring jämlikhet och jämställdhet mellan könen, vart svaret att skidsporten i sig har en 

värdegrund och ett hela tiden medvetet jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv som 

genomsyrade hela skididrotten. Att öka dessa krav och lägga ytterligare arbete kring detta 

sågs då av respondenterna, inte som något behov, då detta inte heller var något upplevt 

problem (Karp, et al., 2012). 
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    Det som kan sammanfattas av alla regerings- och riksidrottsförbundsuppdrag, är att det 

finns tydliga idéer och eftersträvanden av ideal om hur en idrottsförening skall utöva sitt 

arbete och vad de betyder för samhället och barnen och ungdomarna ifråga.  

1.2 Vem är då jag? – Kvinnor och mäns olika könsroller  

De olika könsrollerna som då män och kvinnor delas in i ses som en kulturell värderings och 

normativ aspekt, där olika kulturer har olika normativa föreställningar om vad som är man 

och vad som är kvinna (Sasso, 2010). Dessa normativa könsskillnader och könsstereotyper, 

börjar anammas i tidiga ungdomsåren, från 10 års ålder och vidare upp till ca 18 års ålder. 

Detta då puberteten startar en förändring inom ungdomens kropp och ökar antalet 

hormoner, vilket genererar i att ungdomen börjar förstå och se sina egna förmågor, samt 

börjar se till könsstereotyperna som riktlinjer för vad han eller hon kan och inte kan. 

Stereotyperna influerar även individen till att börja skaffa sig erfarenheter kring det som ses 

som stereotypiskt för det egna könet som individen känner sig innefattad under. Det kön 

barnet/ungdomen känner sig innefattad under beror på personens kroppsliga uppfattning 

och dess identifiering med omvärlden (Neuburger, Jansen, Heil & Quaiser-Pohl, 2012).  

De normer, värderingar och stereotyper som då finns kring de båda könen förklaras oftast 

som att män är mer självfokuserad och kvinnor som mer fokuserade på andra (Cuddy, Wolf, 

Glick, Crotty, Chong & Norton, 2015). Kvinnan har då också benämnts med rollen av att vara 

varm, känslig och vårdande och mannen är den som ska inneha rollen av att vara dominant, 

bestämd och aggressiv (Wellman & McCoy, 2014). Tidigare i historien har också männen 

nämnts som de som går ut och gör karriär i livet rent yrkesmässigt och kvinnor setts som 

den som tar hand om hemmet, vilket även till viss del finns kvar idag (Sasso, 2010). Wellman 

och McCoy (2014) fortsätter sedan med en teori om att i fall någon yttrar sig om att en kvinna 

behöver en sak och en man en annan så ska detta ses som en förstärkning och ett 

upprätthållande av de traditionella könsrollerna. 

När det dock gäller upprätthållandet av vad som är rätt och fel gällande killar och tjejers 

beteende enligt de traditionella könsrollerna, visar tidigare forskning att de finns en del 

konsekvenser kring detta. Upprätthållandet av makthavande normer, värderingar och 

stereotyperna som finns inom könet, skapar en människa som mer och mer diskriminerar 

sådant som inte faller inom ramarna för ”rätt beteende” och uppdagar en hel del fördomar 

kring det som ses som ”fel beteende”. Denna tendens ses som mest kraftigast hos män, som 

förklaras vara mer känsliga för rubbningar av sin dominanta roll. Rubbningarna av den 

manliga rollen upplevs som ett hot och är en konflikt emellan tro och värderingar hos 

individerna, vilket skulle kunna stärka den manliga dominanta rollen ytterligare (Wellman 

& McCoy, 2014). 

1.3 Teorier kring inlärning av kulturella aspekter – Hur jämställdhet och 

jämlikhet kan föras vidare  

Madsen (2006) skriver om en teori kring lärande genom samhället och gemenskapen som 

den utspelar. Detta genom att individen lär in normer och värderingar ifrån den gemenskap 
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som den verkar inom. Dessa normer och värderingar sägs enligt Madsen (2006) vara i dagens 

samhälle mer reflexiva än tidigare, vilket kräver en individ som är tolkande och snabbt upp 

plockande av nya normer för olika sociala situationer. Samhället enligt Madsen (2006) 

kommer alltid att bestå av normer och värderingar, han menar på att om det finns ett 

accepterat beteende, så finns det också ett oaccepterat beteende för alla individer. 

Johansson (2012) skriver om Foucaults teori, som står i likhet med Madsen (2006), att 

normer är en stor maktfaktor i samhället och att det alltid finns maktfaktorer vare sig dem är 

erkända eller ej. Johansson (2012) fortsätter sedan med beskrivningen av Foucaults teori 

gällande ett samhälle eller institution, m.fl. sociala arenor, där det existerar frihet och egna 

tolkningar, där finns det också en rad olika maktfaktorer som hela tiden påverkar det som 

skall ses och benämns som fria subjektiva tolkningar om hur individen skall och vill vara. 

För en människa, menar Madsen (2006), handlar allt om inklussion, integrering och 

assimilation för att inte sticka ut från mängden. Att inte vara eller bli avvikande. Han 

fortsätter sedan med att peka på att det finns olika sociala arenor eller instutioner i samhället 

som alla redan har bestämda yttre och inre moraliska normer, som det gäller för individen 

att anamma. I de sociala arenorna, som individen deltar inom, delar individerna ofta mål och 

intressen, vilket gör de än viktigare och skapar en vilja inom individen, att integreras och då 

inkluderas i gemenskapen för den sociala arenan. Madsen (2006) förklarade det som att de 

yttre moraliska normerna, som utspeglas från den sociala instutionen, vidareutvecklas inom 

individen, tillsammans med de gemensamma målen och intressena, till en inre motivation att 

vara som gruppen.  

Paluck och Shepherd (2012) skriver om att flera klassiska experiment och forskningar som 

har visat på att styrkan i de sociala normerna som finns i samhället, påverkar individernas 

omdöme och personliga beteenden. Dessa sociala normer tolkas oftast av individen, där 

individen gör egna generaliseringar kring normen. Styrkande av normen kan bl.a. vara att 

individen har en personlig koppling till den som spelar ut normen och styrkande kan också 

vara att flera personer gör samma handling inom normen och förs på detta sett vidare. 

Den sociokulturella teorin och Vygotskij (Kroksmark, 2011), bidrar med en annan teori 

gällande inlärning och vem människan blir. Enligt Vygotskij utvecklas människan genom 

sociala sammanhang men betonas också, starkt av sina levda erfarenheter. Individen kan ha 

medfödda attribut, som på olika sätt utvecklas genom de kulturella verktygen som språk. 

Där då individen ses i ständig förändring med sin samvaro (Kroksmark, 2011).     

Vygotskij och den sociokulturella teorin utvecklade en teori kallad den proximala 

utvecklingszonen. Denna menade han var hur utveckling och lärande sker hos en individ, 

vilken bestod av 2 steg. I steg 1 inleds kapaciteten med en fråga inom individen själv, där 

individen söker efter ett svar. Eller att någon inom individens närhet har introducerat en ny 

fråga som inte individen har ett svar på. I steg 2 sker sedan utvecklingen inom individen 

själv. Vygotskij menade att utveckling för människor sker med människor/mellan människor 

och sedan gör individen en egen tappning inom självet (Kroksmark, 2011).  

Skog och Gustafsson (2014) skriver om att utvecklingen av en människas självbild, vem 

han/hon vill vara och vem han/hon är, händer i individens ungdomsår. Detta ihop kopplat 
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med Vygotskijs proximala utvecklingszon (Kroksmark, 2011), förståelsen för de 

könsstereotypiska kulturella värderingarna och normativa föreställningarna i samhället och 

identifieringen med dessa i de tidiga ungdomsåren (Neuburger et al., 2012), så kan detta 

förstås som en avgörande del av vem ungdomen kommer att bli, om de kommer i kontakt 

med olika sorters normer och värderingar genom en individ som kan mer än ungdomen 

själv, om det rådande samhället.  

    Vidare utvecklade Bandura en socio-kognitiv teori som utgick från att barn och ungdomar 

hela tiden lärde sig genom observationer av vad som var passande och opassande beteenden 

genom det som barnen och ungdomen ser som en förebild inom området. Dessa förebilder 

kan också stärka beteenden som är passande eller opassande i sociala sammanhang genom 

att utföra dessa och visa på att det var okej (Bolter & Weiss, 2013).   

Det som då kan ses som en genomgripande översikt för den lärande människan 

(Johansson, 2012), inom inlärning för vidareförandet av de kulturella aspekterna rörande 

jämställdhet och jämlikhet i samhället, är ledaren ifråga. Denna ses som en förebild för 

barnen och ungdomarna och är den som visar vad som är socialt accepterat.  

1.3 Ledarskap – För påverkan mot jämställdhet mellan könen 

Ledarskap defineras av Gould och Voelek (2012) som att vara en process där en individ på 

olika sätt, påverkar en grupp av individer att utföra arbete emot och uppnå tillsammans, de 

gemensamt uppsatta målen. Carter, DeChurch, Braun och Contractor, (2015) menar i sin tur, 

att en ledare som skall vara framgångsrik i sin roll och generera ett framgångsrikt resultat 

bör ha samma gemensamma mål tillsammans med sin grupp.  

Carter et al. (2015) i likhet med Johanssons (2012) förklaring av Foucault, menar sedan att 

ett ledarskap innehåller både formellt och informellt ledarskap som på olika sätt påverkar 

den ledda gruppen. Foucault tolkas av Johansson (2012), mena vidare att makt utövas 

framgångsrikt genom hireaki, utstrålning, formella titlar och benämningar, som sker 

informellt som formellt. Alla dessa faktorer menar Neuburger et al. (2012) spelar en stor 

påverkan på hur gruppen väljer att följa ledaren, men även hur ledaren själv väljer att agera i 

sin roll. 

Paluck och Shepherd (2012) kompleterar listan av faktorer för ett framgångsrikts 

ledarskap genom att mena på att en ledare som har bl.a. en personlig koppling till individen, 

haft en tydlig framgång inom området sen tidigare och är väl omtyckta av andra i gruppen 

uppnår en högre grad av sitt ledarskap och genererar en högre mer effektiv makt. Detta 

genom att bli och ses som en social referens för rätt och fel beteende.   

Gould och Voelek (2012) skriver om det transformerade ledarskapet och menar att detta 

bör användas av idrottsledare inom ungdomsidrotten. Detta då de menar att ledarskap för 

unga kräver både en ledare som är komplex och flexibel i sin interaktionen med 

ungdomarna och situationen som dem verkar inom. Det transformella ledarskapet förklaras 

då som att vara en ledarstil som har individen i fokus, är inspirerande och opptimistisk i sin 

motivation, kan ge en stimulering intellektuellt, samt tillrättavisar och fostrar till acceptans 

för gruppens gemensamma mål, gruppsamarbete och höga krav på prestation av gruppen. 
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Det transformerade ledarskapet innefattar även enligt Gould och Voelek (2012) en ledare 

som är en god förebild som är tillrättvisande och ger villkorande belöningar, i form av stöd 

och uppmuntrande ord.   

Börjesson och Von Essen (2007) kallar ledaren inom idrottsföreningen som bärare av det 

”sociala ledarskapet” och förklarar detta som att idrottsledaren har en betydelse för samhället 

genom sin uppgift inom integrering. Börjesson och Von Essen (2007) fortsätter sedan i sin 

rapport om det sociala ledarskapet, genom att citera riksidrottsförbundets definition av 

svensk idrott och vad idrottsledaren ställs i ansvar för och dess påverkansroll som de spelar 

för de aktiva barn och ungdomarna, enligt dem:  

”Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med 

i idrotten. Det ger idrottsledarna de näst efter familjen och skolan största 

möjligheterna att påverka och fostra ungdomarna och att härigenom bidra till en 

positiv samhällsutveckling. Detta ställer krav på verksamhetens kvalitet och lägger 

ett stort ansvar på ledarna. (...)” (Börjesson & Von Essen, 2007, s.10)  

Idrotten har alltså en fostrande tillrättavisande roll, men påverkar även barn och 

ungdomarna på andra sätt genom sin medverkan i ungdomens liv och är av största 

betydelse som en av de största sociala sammanhangen för barn och ungdomar i alla åldrar. 

Då de genom idrotten stöter på samhällets olika krav och regleringar genom normer och 

värderingar (Börjesson & Von Essen, 2007).  

Börjesson och Von Essen (2007) fortsätter sedan med och mena att hur idrottsledarna 

upplever sitt ledarskap, tar sitt sammanhang i den normativa kontext som han eller hon 

verkar inom, samt de normer och värderingar som dem själv har från sina sociala 

gemenskaper. Detta speglas också ut över individerna i gruppen (Börjesson & Von Essen, 

2007). Tidigare studier har också visat på att en ledares värderingar som de lär ut formellt 

som informellt, spelar en stor roll för vem ungdomen blir. Om ungdomarna då skall 

utvecklas positivt genom idrotten så bör dem bl.a. uppleva en stöttning ifrån ledarhåll 

(Coakley, 2011).  

Detta uppdagar funderingar kring vad idrottsledaren själv för upplevelse av sin roll, samt 

vad de har för upplevelse av jämställdhet och jämlikhet inom dess ledarskap.    

Syfte  

Syftet med denna studie är att genom intervjuer undersöka idrottsledarens upplevelse av sin 

påverkans roll för ungdomarnas lärande av samhälleliga normer och värderingar med fokus 

på jämställdhet- och jämlikhet mellan könen.  
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2. Metod  

Detta självständiga arbete är en kvalitativ studie då syftet var att finna upplevelser, djupa 

svar och en tolkning av en individs rådande sociala verklighet inom idrottsledarskapet. 

Detta då min studie utgick ifrån ett idrottsledarperspektiv, för att undersöka hur tränarna 

uppfattar sin roll. De kvalitativa studierna, enligt Patel och Davidsson (2003) är ute efter att 

se mer än det som endast är observerbart där de kvalitativa söker mer den mänskliga 

sanningen av det som är mer än observerbart, vilket vägdes in i beslutet som då landade på 

den kvalitativa inriktningen. 

2.1 Den kritiska och den fenomenologiska ansatsen 

Detta självständiga arbete är inspirerat av den kritiska teorin tillsammans med inspiration av 

den fenomenologiska ansatsen.  

    Den kritiska teorin har ett kritiskt förhållningssätt emot den rådande ordningen ute i 

samhället och kritiserar sådant som skall ses som ”normalt” av samhället (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Patel och Davidson (2003) skriver om att forskningen som sker inom den 

kritiska teorin relateras emot politiska beslut och hierarki, ideologier och samhället. Detta 

menar den kritiska teorin, är den viktigaste faktorn i forskningen då ingen forskning kan stå 

utanför samhället. Fortsatt menar Patel och Davidson (2003) att den kritiska teorin utgår 

ifrån att det finns dominerande kunskapsintressen ute i samhället som bidrar till 

upprättandet av ideologier om hur vi skall vara i samhället.      

Med detta hävdar den kritiska teorin att handlingar som sker naturligt och är som ett 

invant mönster i människan, är egentligen påverkade ifrån flera olika håll och är därav inte 

neutral i sitt mönster, utan det är någon som har styrt. Kritiska teorin riktar då fokus emot de 

rådande maktförhållanden som då, i deras mening, hämmar människan i sitt liv. Genom 

detta kollas styrning i från samhället, ideologier och politik i studien (Alvesson & Sköldberg, 

2008).       

Tillsammans med den kritiska teorin är även arbetet inspirerat av fenomenologin som 

enligt Patel och Davidson (2003) syftar till att förstå och reflexivt tolka en människas 

upplevelser och uppfattning genom dess rådande sociala verklighet.  

Med dessa två kan undersökningsledaren då se hur eventuella maktintressen, som till viss 

del då tas förgivet hos tränaren, styr och som bör räknas in för att bygga en djupare 

förståelse för tränarens upplevelser.     

2.2 Urval  

I detta självständiga arbete föll urvalet på fyra stycken längdskid-idrottsledare inom tre 

stycken olika längdskididrottsföreningar i mellersta regionen av Sverige, som valde själva att 

vara med i studien. Undersökningsledaren strävade i sitt urval, efter att ha ett jämnt antal 

kvinnor och män med i studien, vilket det också blev, så två av respondenterna var kvinnliga 

tränare och två var manliga tränare. Detta strävades efter för att ha jämställdhet och 

jämlikhetsperspektiv även i urvalet. Tre av idrottsledarna hade tidigare haft egna karriärer 
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inom längdskidåkningen och den fjärde hade tidigare erfarenheter inom ett annat 

tränaruppdrag för andra sporter.  

Längdskididrotten valdes, då denna sport under dem senaste åren haft upplevda elit-

framgångar både på dam- och herr - sidan. Detta genererar då i att skididrotten inte 

domineras av enbart ett kön utan har tillsynes jämbördiga prestationer resultatmässigt.  

Urvalsmetoden som har används i denna studie var ett bekvämlighetsurval. Detta 

urvalssätt p.g.a. den bristande tid och resurser som fanns att tillägna denna studie.  

Undertecknad skickade ett följebrev (se bilaga 1) till fyra olika längdskid-

idrottsföreningar i närheten, som har träningsgrupper med ungdomar i åldrarna mellan 10-

18 år. Detta urval p.g.a. att huvudfokuset för studien låg på tränare/idrottsledare som 

instruerar barn och ungdomsgrupper.  

Detta p.g.a. Skog och Gustafssons (2014) förklaring om att en utveckling av individen, 

dess identitet av självet om vem individen vill vara och vem individen är socialt och inom 

sig själv, sker som allra mest under ungdomsåren. Neuburger, et al. (2012) kompletterar 

detta med att sänka åldern till att identitetsskapandet startar redan i 10 års ålder.  

2.3 Intervju  

Datainsamlingsmetoden som används i detta självständiga arbete är semi-strukturerade 

intervjuer. Hartman (2011) och Bell (2006) menar att denna intervjuform möjliggör djupa 

svar som är väl passande för den kvalitativa metoden, samt att de förbestämda fem temana 

med en fast öppen fråga, med eventuella följdfrågor och stöd ord, som ger möjligheten att 

komma in på ämnet, samt hålla det flytande. De eventuella följdfrågorna tillåter att få 

djupare svar ifrån individen och komma åt rena tankar och upplevelser ifrån respondenten. 

Detta valdes då denna studie utgått ifrån syftet att förstå idrottsledare i längdskidföreningars 

upplevelse av sin roll som överförande av jämställdhet- och jämlikhetsnormer och 

värderingar från samhället, där undertecknade ville skapa förståelse för den enskilde 

idrottsledarens uppfattning om sin roll. 

Patton (2003) menar på att kvalitativa intervjuer, kräver öppna frågor som får 

respondenten att svara i sina egna ord och inte i andras ord som personen kan ha erhållit vid 

framförandet av frågan. Med de öppna både följdfrågor och fasta frågor med användandet 

av ord som upplevelse av, uppfattning av, hur känner du, kan du utveckla detta vidare, kan du ge 

exempel (se bilaga 2) o.s.v. uppnår undersökningsledaren just detta, djupa svar i dess egna 

ord.    

Med detta som val av datainsamlingsmetod utvecklades en intervjuguide (se bilaga 2), för 

att hålla de fasta men öppna frågorna inom varje avsett tema, med vidare stödord och 

följdfrågor.   
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2.4 Instrument  

De instrument som används i detta självständiga arbete är, då tillåtelse gavs av 

respondenten, en Iphone med ett befintligt inspelningsprogram, som redan fanns på 

telefonen vid inköp, för inspelning av intervjun. Vid intervjun antecknades även stödord på 

ett block. Detta som stöd och ett ytterligare komplement till inspelningsprogramet, som en 

säkerhetsåtgärd ifall något skulle ha hänt med det inspelade materialet eller om det funnits 

otydligheter i ljudfilen som framkommer av intervjun via inspelningsprogramet.  

Intervjuguiden (se Bilaga 2) fanns också med under intervjun som ett instrument. I denna 

intervjuguide (se Bilaga 2) fanns det, genom intervjuns semistrukturerade natur, fem stycken 

fasta teman med en tillhörande fråga, med extra stödord för att hålla igång ett flytande 

samtal under intervjuns gång. Följdfrågor uppkom också vid respondentens svar, då frågan 

inte riktigt besvarades till intervju ledarens upplevelse.  

Intervjun skedde på platser i anslutning till idrottsföreningenslokaler. Detta för att få 

respondenten, förhoppningsvis, mer bekväm då platsen känns bekant. Bryman (2013) menar 

att som undersökningsledare för en studie där intervjuer skall genomföras har till stor 

fördela att genomföra sina intervjuer i den kontext som frågorna som undersöks utspelas i. 

Detta kan generera i att svaret blir i enliget med det vanliga beteendet som avses undersökas.  

2.5 Procedur 

Denna studie startades med en övervägning gällande det urval som studien skulle innefatta. 

Tidsaspekten var övervägande för hur många deltagare som skulle ingå i studien och även 

för det bekvämlighetsurval med längdskididrottsföreningar i undersökningsledarens närhet, 

som valdes. Detta också med noga överläggningar gällande studiens syfte och i slutändan få 

ett så innehållsrikt och givande resultat som möjligt. Innan arbetet med att kontakta 

längdskidföreningar i undersökningsledarens närhet gjordes en avvägning att studien 

endast skulle innefatta idrottsledare som tränade barn/ungdomar i en ålder mellan 10-18 år, 

detta efter forskning kring ämnets bakgrund.  

Därefter följde en övervägning gällande datainsamlingsmetoden, som tillslut föll på 

semistrukturerade intervjuer. För att få reda på idrottsledarnas upplevelse av sin påverkans 

roll på ungdomarna med fokus på jämställdhet och jämlikhet.  I arbetet med framtagning av 

intervjupersoner kontaktades fyra olika längdskidföreningar via mail med ett tillhörande 

följebrev (se Bilaga 1) till klubbens gemensamma mail adress. I Följebrevet (se Bilaga 1) 

framkom syftet med studien, en fråga om viljan att delta, hur intervjuerna skulle utföras, 

deltagarens rättigheter samt en vädjan till föreningen och däri idrottsledarna att delta i 

studien, där undersökningsledaren pekade på dess viktighet för studien. I brevet (se Bilaga 

1) fanns även kontaktuppgifter till undersökningsledare och en given tid till senast datum att 

höra av sig om de ville delta i studien.  Om svar ej anhölls inom given tid, ringdes 

idrottsledare upp och gavs muntlig information angående studien och dess rättigheter och 

undersökningsledarens skyldigheter under studien. Fyra stycken idrottsledare valde tillslut 

att vara med i studien och målet med urvalet var att få jämnt antal kvinnliga och manliga 
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idrottsledare som deltagare i studien för att hitta eventuella skillnader. Målet uppnåddes då 

Två av respondenterna var killar och två tjejer. En av idrottsledarna valdes målinriktat ut av 

undersökningsledaren att ringas upp, genom det nummer som presenterats längst med 

idrottsledarens namn, på idrottsföreningens hemsida. Men resterande tre besvarade via mail 

till undersökningsledaren 

Under tiden som respondenterna valde tid och hörde av sig angående en intervju 

utformades en intervjuguide (se Bilaga 2) med fem teman, med en tillhörande fråga, stödord 

och vidare följdfrågor för en djupare förståelse. Detta i enighet med den beskrivna semi-

strukturerade intervjun som Hartman (2011) och Bell (2006) beskriver. Dessa teman utgick 

ifrån studiens syfte och bakgrund av tidigare studier inom områdets alla delar.  

 Själva intervjun skedde på olika dagar och tider som respondenten själva valt och platsen 

var i anslutning till där idrottsföreningen vanligtvis brukade hålla till. Detta för att få djupa 

och så ärliga svar som bara möjligt av respondenten. Intervju personen informerades om de 

fyra olika forskningsetiska principerna som studien stod under och förklarades för att allt 

material skulle förstöras efter examination, att respondenten hade all möjlighet att avbryta 

intervjun samt att respondenten stod under konfidentialitet och anonymitet genom hela 

studien. Detta för att ännu en gång försäkra att intervjupersonen förstod sina rättigheter 

inom studien och undersökningsledarens skyldigheter. Därefter ställdes frågan om det var 

godkänt att spela in intervjun, vilket alla respondenter godkände. Intervjuguiden (se Bilaga 

2) teman och huvudfrågor följdes i stående ordning, där de eventuella följdfrågorna och 

stödorden ibland användes och ibland kunde sållas bort genom respondentens egna svar var 

så övergripande så att intervjuledaren kände att frågan var besvarad. 

Intervjuerna tog mellan 30-40 min för de olika respondenterna och genererade i en 

transkribering på 19 A-4 sidor. Därefter ställdes frågan om det var okej av 

undersökningsledaren att höra av sig om eventuella frågor skulle dyka upp angående de 

svar som intervjupersonen yttrat under intervjun. Detta var något som samtliga 

respondenter valde att godkänna. Samtalet avslutades med att respondenterna tackades för 

sin medverkan och ställdes frågan om det fanns eventuella frågor om studien. 

Den transkriberade datan gav en god grund för det analytiska arbetet som sedan startade 

efter alla intervjuer var genomförda, genom kodning och kategorisering av det framtagna 

resultatet. Det förekom heller inget bortfall i resultatet då alla intervju personer svarade på 

alla frågor.  

2.6 Analysmetod  

Den analysmetod som då har används vid tolkandet av informationen som framkommit i 

resultatet, är analytisk induktion. Med denna metod så menar Hartman (2011) att all data 

samlas först in för att sedan kunna analyseras, där allt analysarbete sker systematiskt. Denna 

analysmetod kallas av Hartman (2011) för en linjär sekventiell undersökning. Med detta 

menas att den följer en viss given linjär struktur. Hartman (2011) menar att denna givna 

struktur står för att teoretiseringen sker efter att allt material från studien har samlats in, för 

att undvika aspekten av att påverka materialet och i sin tur då påverka respondenten till att 
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svara givna svar. Analysen startar därav efter att allt material är inhämtad. Anledningen till 

denna linjära struktur är för att materialet skall bli så neutralt som möjligt. 

Analysmetoden interaktiv induktion som Hartman (2011) menar handla om en analys 

som under insamlingen av datan, hela tiden går fram och tillbaka mellan dataanalys och 

insamlingen av datan. Detta för att först samla in delar av data för att sedan analysera den 

och göra mindre ändringar i insamlingsmetoden, för att sedan gå tillbaka igen till att samla 

in ytterligare data. Denna analysmetod har tagits in i räkningen i valet av analys metod för 

detta självständiga arbete.  

Patel och Davidsson (2003) menar dock att den kritiska teorin och den fenomenologiska 

teorin avser att datan skall analyseras efter att insamlingen av rådatan och transkriberingen 

av materialet, är avslutad. Detta då dessa två teorier avser att vara neutrala och ej 

värdeladdad. Med detta i vetskap gjordes ett val att den induktiva analysen skulle användas.  

Kodning menar Hartman (2011) handlar om att reducera, kategorisera och organisera det 

material som framkommit genom datainsamlingen. Hartman (2011) fortsätter sedan med att 

kodningen sker i två steg. Först och främst kommer begrepp att hittas i materialet som 

genererar i ett övergripande mönster genom materialet. Denna analys av begrepp, har i detta 

självständiga arbete utgått ifrån studiens syfte, samt den kritiska teorin. Hartman (2011) 

menar sedan att nästa steg i kodningen är att de begrepp som framkommit kommer att 

sorteras in och presenteras under olika kategorier. Dessa är samlingsnamn av det som är av 

intresse att hitta i materialet, som i denna undersökningen kommer genom den kritiska 

teorin, fenomenologin och bakgrundens empiri. Detta för att lättare kunna redovisa 

materialet. Detta menar Hartman (2011) är ett framgångsrikt sätt vid tolkning av kvalitativa 

studier.  

2.7 Etiskt ställningstagande 

De forskningsetiska aspekterna som har tagits till hänsyn i detta arbete har utgått ifrån de 

olika rättigheter som respondenterna har, samt de skyldigheter som undersökningsledaren 

står inför inom forskning. Vetenskapsrådet (2011) har ställt upp fyra olika huvudkrav. Dessa 

är informationskravet, konfidentiallitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet, som alla har 

genomsyrat detta arbete.   

     Med informationskravet menas att deltagare i studien kommer att få reda på syftet med 

studien, att studien sker frivilligt och att respondenterna i denna studie innehar rättigheter 

inom studien. De innehar rätten att avbryta studien, inte svara på frågor som de inte vill 

svara på, att de är anonym i arbetet. I denna studie skickades detta ut som ett följebrev (se 

bilaga 1) till längdskididrottsföreningar som ingick i undersökningens urval.   

Samtyckeskravet menar på att deltagare i vetenskapliga studier måste ge sitt fulla 

samtycke att delta i studien och har all rätt att delta efter sina krav. I denna studie framkom 

även detta i det följebrev (se bilaga 1) som skickades till urvalet. Idrottsledarna hade en 

möjlighet att acceptera intervjun eller avböja, samt att de i följebrevet (se bilaga 1) gavs en 

möjlighet att ställa ytterligare frågor, genom kontaktuppgifter till undersökningsledare samt 
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handledare, gällande studien. Detta genererade i att dem gavs en möjlighet att få ställa 

ytterligare frågor om studien och genom detta en möjlighet att delta efter sina villkor.    

Vidare till konfidentialitetskravet, som enligt Bell (2006) handlar om anonymitet. 

Respondenten menas är anonym i materialet ifrån intervjuerna i denna studie och i det 

slutliga arbetets utarbetade material, där namn och personliga uppgifter togs bort. Det enda 

som redovisades var en vag fingervisning om vilken del av sverige urvalet gjordes ifrån. 

Idrottsledarna fick istället benämningen idrottsledare 1, 2, 3 och 4. De fakta som ges av 

idrottsledarna är reviderade sådana som alla framkommit under intervjun. Men kan inte 

kopplas till respondenten personligen.  

För att vidare upprätthålla konfidentialliteten och anonymiteten samt även att komma in på  

Vetenskapsrådets (2011) nyttjandekrav, så kommer materialet ifrån intervjuerna efter 

betygssättning och avslutande av uppsats, förstöras. De personliga uppgifterna i min studie 

kommer i enighet med Vetenskapsrådet (2011), som även gällande de andra kraven för den 

vetenskapliga forskningen, att inte användas till annat material än till det vetenskapliga 

material som den är inhämtad för i vidare enighet med nyttjandekravet.     

    Utöver dessa etiska riktlinjer för respondenterna, har även Kvale och Brinkmanns (2014) 

tankar kring studiens eventuella konsekvenser medvetandegjorts, som ett etiskt 

ställningstagande, hos undersökningsledaren. Konsekvensen som detta arbete är avsett för 

är medvetandegörande av tränares upplevelser samt synliggörande av eventuella 

maktaspekter. Detta skulle kunna möjliggöra positiva förändringar inom området 

idrottsföreningar och dess arbete genom idrottsledare.   

 

2.8 Reliabilitet och Validitet – (Trovärdighet och Giltighet) 

När det gäller reliabilitet och validitet så står dessa enligt Hartman (2011) för att visa på att 

studien faktiskt mäter det som avses mäta genom validiteten, samt att studien skulle ge ett 

liknande resultat vid varje utförande genom reliabiliteten.  

Då denna studie är en kvalitativ studie genererar detta i att studien till viss del saknar en 

hög reliabilitet. Med detta syftar skribenten till att studien inte kan generaliseras till hela 

populationen då undersökningen endast utgår ifrån enskilda individers upplevelse och då i 

detta fall enskilda idrottsledares inom längskidföreningars upplevelser av vidareförandet av 

normer och värderingar med fokus på jämställdhet och jämlikhet till sina ungdomar. Skulle 

studien istället vara en kvantitativ undersökning skulle urvalet skett på en större 

urvalsgrupp med ett mindre djup och därav kunna generaliseras till en större del, eller hela 

populationen. Men Hartman (2011) skriver att inom den kvalitativa studien så undersöks 

ofta ett mindre urval med ett djupare innehåll i intervjuerna, då detta är de som eftersöks i 

undersökningen. Vidare kan inte heller resultatet generaliseras då studien endast kommer 

att utföras på tre utvalda idrottsföreningar i Sverige och inte på alla. Urvalet är alltså inte 

representativt för hela populationen. Men som tidigare nämnt så även om studien skulle 

utföras på alla idrottsföreningar så skulle den inte ha en högre reliabilitet genom att det 

handlar om upplevelser som snabbt kan ändras hos en människa, genom kontext och 

liknande. Studien kan alltså inte generaliseras eller upprepas och få likvärdiga eller samma 
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resultat som de som framgår i resultatet nedan. Men studien är ändå reliabel genom att den 

vid tillfället för intervjun är det som stämmer för just denna respondent. Genom detta 

uppkommer, till viss del, en reliabilitet för min studie när den görs.   

    När det gäller validitet så avser denna studie att mäta idrottsledarnas upplevelser om 

deras roll som vidareförande av normer och värderingar kring jämställdhet och jämlikhet, 

vilket undersökningsledaren anser att studien gör. Detta genom semi-strukturerade 

intervjuer för att se och förstå djupa tankar som finns hos idrottsledarna kring sin roll för 

ungdomarna. Denna studie höjer även sin validitet genom att 

undersökningsledaren/skribenten kommer att under intervjun att följa en intervjuguide (se 

Bilaga 2), som genererar i att studien höjer sin trovärdighet gällande att den mäter det den 

avser att mäta genom att bestämda frågor. Med detta sätt höjs studiens validitet. Att det 

finns en semi-strukturerad intervjuguide (se Bilaga 2) menar Bell (2006) dock inte säkrar att 

svaren varje gång blir samma då denna metod handlar om att få djupa svar och upplevelser. 

Men det säkrar dock upp att alla huvudfrågor och följdfrågor med tillhörande stödord 

används, vilket höjer validiteten för mätinstrumentet. Studien innefattar också en utförlig 

beskrivning av proceduren för denna uppsats (se sidan 13-14) vilket genererar i en högre 

replikerbarhet och då validitet av studien.   

Bell (2006) menar att om studien inte avser att mäta eller avser att testa någonting så 

kräver den studien inte lika hög validitet. Utan fokus skall istället läggas på 

replikerbarheten. Detta är något som undersökningsledaren har gjort i sitt utformande av 

intervjuduiden (se Bilaga 2).   

2.9 Metoddiskussion  

Detta självständiga arbete startade med ett val av inriktning kvalitativ eller kvantitativ 

studie. Valet föll på, som tidigare nämnt, en kvalitativ studie för att detta avses passa ihop 

med syftet med uppsatsen, att förstå en idrottsledares upplevelse i sin rådande ordning. 

Detta skulle dock kunna vara en kvantitativ studie genom att den på olika sätt kan mätas. En 

kvantitativ studie skulle kunna möjliggöra att eventuella antaganden, korrelationer och 

mönstret skulle kunna spekuleras inom och den skulle även generera i en mer övergripande 

större uppfattning genom ett större urval. Den kvalitativa inriktningen upplevs, precis som 

Hartman (2011) beskriver, ge ett större djup i materialet men med ett mindre urval, vilket är 

syftet med denna studie, att förstå enskilda upplevelser och kunna urskilja maktaspekter i 

upplevelserna. Av denna anledning föll valet på den kvalitativa inriktningen.   

Vidare till valet av vetenskaps teori som inspirationskälla för studien, föll detta på den 

kritiska teorin samt den fenomenologiska teorin. Den kritiska teorin har sina fördelar och 

nackdelar. Teorin har tidigare erhållit kritik för att materialet inte alls är värde neutralt som 

det påstås, utan har redan en bestämd mening. Men då denna studie även inspirerats av den 

fenomenologiska teorin så menas detta att den utgår enbart från idrottsledarens egna 

upplevelser av sin roll och deras berättelse vilket då kan generera i ett mindre värdeladdat 

resultat, som sedan i diskussionen kommer att kunna analyseras inom den kritiska teorin.  
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 Vidare till bakgrunden och dess källor som ingår i studien är dessa både primära- och 

sekundära källor. Källor där riksidrottsförbundet har användts var av anledning till att 

skapa en förståelse för hur det högsta organet inom idrottensvärld vill att arbetet skall 

utföras inom idrottsförenignarna. Utvärderingar som är gjorda på begäran av 

riksidrottsförbundet och liknande räknas som sekundära källor då dessa är tolkningar 

genom utvärderingar, men de kan ändå ses som en primär källa genom att det intervjuat 

respondenter ifrån olika specialidrottsförbund. Men löper en risk av att vara påverkade av 

riksidrottsförbundet genom att begäran om utvärderingar och rapporter framkommit av 

dem. Detta genererar i att som författare av denna C-uppsats, vilket kan minska påverkan 

från riksidrottsförbundet, men måste göra en tredje tolkning av det redan tolkade inhämtade 

materialet i sekundär källorna, men utför också en egen sekundär tolkning i dom källor som 

är primära, som respondenternas svar, samt riktlinjer framtagna av riksidrottsförbundet 

m.fl., vilket då genererar i att bli en tolkningsfråga och upp till forskaren hur denna har 

tolkat materialet, som kan innehålla missförstånd.   

    Efter valet av vetenskaplig teori och utvecklande av en bakgrund, kom valet om hur 

respondenterna skulle väljas. Det urvals sätt som har används i denna studie är ett 

bekvämlighetsurval. Detta urvalssätt skapar problematik genom att resultatet inte är 

generaliserbart till hela populationen av idrottsledare. Men Bryman (2013) menar att de 

kvalitativa studierna inte kräver att resultatet skall vara generaliserbart utan lägger mer 

fokus på replikerbarheten att kunna göra om studien igen, där Harman (2011) menar på att 

dessa får ett mer djup istället. Den kvantitativa studiens urval kan på ett annat sätt 

generaliseras till populationen men detta är inte vad uppsatsen är avsedd att kunna göra. 

Utan endast förstå utvalda idrottsledares upplevelser för en djupare förståelse. Av denna 

anledning kunde valet läggas på ett bekvämlighetsurval. 

Respondenterna hade en frivillighet att delta i studien i enlighet med Vetenskapsrådets 

(2011) riktlinjer detta genererade, tillsammans med den ringa tidsaspekten, samt att 

ledarskapet sker ideellt, att endast fyra idrottsledare deltog i studien. Meningen till en början 

med studien var att både observera och intervjua tränarna, för att få ett större djup i denna 

studie. Men då träningssäsongen inte var igång för de aktiva så var inte detta genomförbart.  

Fortsatt kring bekvämlighetsurvalet så innefattar den att studiens respondenter kan ha 

påverkats till sitt deltagande i studien genom en personlig kännedom kring 

undersökningsledaren. Tre respondenter av fyra ställde upp i studien på grund av personlig 

kännedom om undersökningsledaren och dess tidigare egna längdskidkarriär. Detta behöver 

inte ha genererat i en skevhet i resultatet då respondenterna ställdes frågor kring dess 

individuella upplevelser. Det som dock kan ha påverkats enligt Bell (2006) är deras vilja att 

delta i studien och deras möjlighet att avbryta studien. Men detta har i följebrevet (se Bilaga 

1) och innan intervjuerna klargjorts flertalet gånger för att höja den forskningsetiska 

aspekten att respondenten har all möjlighet och rättighet att avbryta studien. Påverkan till 

respondenternas deltagande kan också ha skett genom att en av ledarna blev uppringd av 

undersökningsledaren för att skaffa kontakt, då svar ej anhölls. Detta kan ha genererat i att 
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det vart svårare för respondenten att tacka nej. Men undersökningsledaren var nog att under 

telefonsamtalet upprepa att studien var frivillig.  

Delvis kan även respondenterna med en personlig kännedom haft en bakomliggande 

agenda i sitt deltagande av studien. Men det finns en medvetenhet hos 

undersökningsledaren kring detta och menar på att studien utgick ifrån deras personliga 

upplevelser och dem är i hela studien oidentifierbara, vilket resulterar i att de endast har att 

påverka sig själva och inga andra på att ha en agenda med sina svar och sitt deltagande.  

Som ovan nämnts så har undersökningsledaren haft en egen tidigare längdskidkarriär, detta 

har till viss del påverkat studien, vilket alla förkunskaper inom ett ämne gör. Detta har dock 

medvetande gjorts genom att undersökningsledaren skrivit ner tidigare egna erfarenheter 

och fördomar gällande området för att på så sätt kunna medvetandegöra dessa. För att på 

detta sätt undvika alla fördomsfulla tankar. Alla människor enligt Bell (2006) har 

förkunskaper eller förutfattade meningar om saker i dess omgivning men om 

undersökningsledaren är medveten om dessa, så minskar risken för skevhet inom studien.     

    Vid framtagandet av intervjuguiden så var tanken att denna skulle testas i en pilotstudie 

innan den användes i studien. Men genom en bristande tidsaspekt så hann 

undersökningsledaren inte med detta. Bell (2006) och Hartman (2011) menar att om en 

pilotstudie kunde ha utförts skulle validiteten för detta arbete, kunnat ökas.   

Insamlingen av datan sedan genom de semi-strukturerade intervjuerna uppkom 

problematik genom att en förklaring av hela syftet med studien för respondenterna inte gick 

att tillkännages. Detta på grund utav att det skulle kunna genererat i svar som varit vinklade 

till ett försök att svara ”rätt” av respondenten. På detta sätt menar Bell (2006) och Hartman 

(2011), skulle genererat i en sämre trovärdighet i ämnet, där igenom valdes att majoriteten av 

syftet förklarades men orden jämställdhet och jämlikhet utelämnades, vilket då kan ses som 

uppfyllande av den forskningsetiska aspekten gällande informationskravet. Detta med 

anledning till att jämställdhet och jämlikhet är i dagens samhälle ett upplevt omdebatterat 

ämne. Genom detta var det också svårt under intervjuerna att ställa rätt frågor. Om frågor 

direkt skulle ställas om jämställdhet mellan man och kvinna fanns en möjlighet till att inte få 

ett ärligt svar. Utan då skulle ett vinklat svar framkomma till vad som samhället ser som 

”rätt och fel”. För att minska denna möjligt laddade fråga gällande jämställdhet och 

jämlikhet mellan könen, skapades en intervjuguide (se Bilaga 2). I denna har olika teman, 

utifrån den semistrukturerade intervjuns uppbyggnad, som förklaras av Kvale och 

Brinkmann (2014), byggts upp för att komma in på ämnet samhällsnormer och värderingar. 

Detta följdes sedan med vidarefrågor och stödord för att komma in på rätt ämne gällande 

jämställdhet i en sorts sammanflätning med neutrala och laddade begrepp. Detta kan dock 

ändå ha genererat i vissa skevheter i resultatet, när frågor om killar och tjejer har kommit på 

tal, då detta som ovan nämn, är ett aktuellt diskuterat ämne.  

Att intervjuerna spelas in kan också ha haft en inverkan när det gäller respondenternas 

svar. Enligt Bell (2006) kan svaren, av denna anledning, kortas ner och respondenten kan bli 

nervös och påverkas av detta. Men genom att intervjuledaren, innan intervjun startar frågar 

respondenten om det är okej att spela in och använder ordet samtal istället för intervju kan 
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en del av nervositeten hos den intervjuade möjligen släppa och svaren blir mindre 

påverkade av denna faktor. 

Analyseringen av rådatan skedde genom den analytisk induktionen, då Hartman (2011) 

menade, genererar i ett så icke värdeladdat material som möjligt. Men undersökningsledaren 

kunde dock inte bortse från de tankar som skedde under tiden av insamlandet av datan, och 

mellan intervjuerna, men följde efter intervjuguiden (se Bilaga 2) under intervjuerna för att 

inte påverka svaret hos sina respondeter.  

Presentationen av resultatet har också påverkats av det faktum att jämställdhet och 

jämlikheten är ett omdebatterat och till viss del känsligt ämne. Detta ger ett resultat som 

visar till en början en övergripande förståelse av möjligheten att påverka för att sedan ge en 

övergripande upplevelse gällande påverkan som idrottsledaren upplever sig förmedla och 

vill förmedla, för att sedan vinklas in i världen av jämställdhet och jämlikhet.       

Studien har innefattat könsrollerna han och hon, men inte hen. Detta val har gjorts p.g.a. 

att hen upplevs, av undersökningsledaren, som ett relativt nytt begrepp som kanske inte helt 

och fullt har, enligt undersökningsledares uppfattning, etablerats i samhället. Hon och han 

upplevs som traditionella könsindelningar som funnits och verkat under en väldigt lång tid, 

samt är övergripande för många olika samhällen, vilket även underlättat i undersökningen 

av ämnets bakgrund. Med detta i åtanke innefattar studien endast könsrollerna kvinnor och 

män. 
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3. Resultat 

Denna studie har utgått ifrån syftet att undersöka längdskididrottsledarens upplevelser av 

deras roll för ungdomen i dess lärande av samhälleliga normer och värderingar gällande 

jämställdhet- och jämlikhet. Semi-strukturerade intervjuer var den metod som valdes för att 

samla in datan, för att bäst få reda på idrottsledarens upplevelser. Fyra idrottsledare valdes 

ut att ingå i studien, där dessa i det följande avsnittet har fått benämningen Idrottsledare 1, 

till Idrottsledare 4, efter den ordningen som de intervjuades i. Idrottsledarna är 

representanter för tre stycken olika föreningar och innefattar två kvinnliga tränare i form av 

IL2 och IL4 och två manliga i form av IL1 och IL3. Resultatet kommer att presenteras i 

löpande text där citat ifrån respondenterna kommer att framställas. I den löpande texten och 

citaten kommer de olika idrottsledarna förkortas ned till att benämnas som IL1, IL2, IL3 och 

IL4.  

Nedan presenteras svaren från dessa intervjuer under kategorier/rubriker. Dessa har 

framkommit under den induktiva analysfasen av den insamlade transkriberade datan. 

Rubrikerna är framtagna av skribentens egen tolkning av upplevelser och analysering av 

maktaspekter genom det framtagna materialet. De framtagna kategorierna/rubrikerna är: 

Möjligheter att påverka ungdomen genom ledarskapet, Upplevelse av påverkan på ungdomen, 

Upplevelsen av killar och tjejer inom längdskidåkningen. 

Resultatet kommer sedan att avslutas med en sammanfattning av de som 

undersökningsledaren uppfattat som mest framträdande i resultatet när det gäller 

idrottsledarens upplevelse av sin påverkansroll för ungdomarna emot jämställdhet och 

jämlikhet, hur vi är emot varandra emellan könen.  

3.1 Möjligheter att påverka ungdomen genom ledarskapet 

Respondenterna har alla en upplevelse av att ansvaret och påverkan på ungdomarna delas 

med fler än bara dem själva i deras respektive träningsgrupp. Respondenterna berättar om 

att det fanns fördelningar emellan tränare i uppläggningen av träningspassen. Alla 

respondenterna förklarade ytterligare att det finns någon utav tränarna som har något sorts 

huvudansvar och en högre hireaki, med ytterligare uppgifter och ansvar utöver att endast 

planera och hålla i träningen med ungdomarna. 

Där jag är tränare där är vi tre tränare. Vår klubb vill som att vi ska vara tre 

tränare per grupp, så att man alltid är minst två (...) (IL4). 

(...) vi gör lite olika saker men även samma saker (...). Vi fördelar dagarna emellan 

varandra, men sen är vi i regel alla där i alla fall, men en tänker ofta ut vad vi ska 

göra (IL3).  

(...) det är inte mycket mer än så att jag ansvarar för papper och föräldrakontakten 

och är det några frågor så skall man, i första hand, vända sig till mig (IL1). 
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Övergripande för alla idrottsledarna är att alla delade tränaruppdraget med två andra 

tränare. Dagarna delades upp mellan tränarna, där det är upp till det fria valet för 

idrottsledaren att välja vad som skall utföras på träningen. Alla respondenterna berättar 

dock om att alla hjälps åt ömsesidigt inom träningsgruppen. Men alla idrottsledarna delade 

dock den upplevelsen av att det finns någon eller några med ett högre ansvar, en 

idrottsledare som har en högre hierarkisk rang. 

När det dock kommer till relationen mellan tränarna förklarade respondent 4 om 

upplevelsen av att sin unga ålder gjorde att denne sänktes hireaki mässigt och var till viss 

del hämmande mellan denne själv och de andra tränarna.     

Så märks det ju också att jag är yngre, jag är väl ca 15 år yngre än de flesta och de 

kanske vill bromsa lite mer än jag (IL4). 

När det då gällde idrottsledarnas uppdrag med sina olika träningsgrupper och 

träningssituationer, finns en förståelse av stora spridningar så väl åkmässigt, som 

åldersmässigt inom gruppen, vilket har en effekt på idrottsledarens möjlghet att påverka 

ungdomen, då olika individer förklarades ha olika motivation och kräver olika saker för att 

fortsätta inom idrotten.  

De äldre är inte alltid starkast och bäst, utan det är ganska stor spridning på 

gruppen åkmässigt. (...) I klubben finns de både äldre över 15 som är med på 

vardaglig träning (IL1). 

Sen finns det ju alltid dem som inte är motiverade att lägga ner tid, de genar och 

de fuskar. Men det är en individuell idrott så jag tycker att det är okej (...). (...) du 

kan se redan när (...) de är 7, 8, 9, 10 år, på personligheten vem som är beredd på 

att göra jobbet (IL2).  

För några så är inte det viktigaste att tävla och en del vill ju tävla hela tiden. (...) 

Till och från individer som vill väldigt mycket med sin idrott och då är det svårt 

som tränare att inte pusha på den personen. Detta verkar lett till ett stor avhopp 

från andra håll (IL1). 

Idrottsledarna delar alla upplevelsen av olikheter emellan individerna i deras 

träningsgrupper. Olikheterna som benämns genererar i en delad upplevelse av att 

ungdomarna kräver olika sorters ledarskap. Vissa ungdomar, som ovan nämnts, kräver en 

större stöttning, medans andra slutar då de upplever stöttningen som en påtryckning från 

idrottsledaren. Detta skapar olika upplevda möjligheter för idrottsledaren att påverka 

ungdomen.  

En ung ålder, att vara en förebild, att vara en spegel för gott uppförande och en fostrans 

gestalt uppkommer bl.a. som olika upplevda möjligheter att påverka ungdomarna igenom. 
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I min grupp så är jag deras stora idol. (...) jag är ju 10 år äldre så de kan ju som 

fortfarande relatera, dem tycker ju fortfarande att jag är ung men ändå fortfarande 

vuxen. (...) (IL4).  

(...) man måste ju tänka sig för vad jag gör, man är ju en förebild. (...) (IL3).  

det blir mycket så här en lärare - elev relation. (...) en fostran roll som en 

storasyster. För då var det mig dem kom till om de inte kunde sova under lägret 

(IL4). 

Är det någonting som upplevs som ett det bekymmer så måste man ju ta de. (...) 

det är ju tjejer och killar i tolv till 16 års ålder så att det är klart att det händer 

saker ibland. (...) ibland kan det ju bli lite halv kaos och då måste man ju ryta till 

för att få det och lugna sig litegrann, få tillbaka fokusen på varför vi är där.  (IL3).  

Konsekvensen av att idrottsledarna är en förebild och har en speglings påverkan på 

ungdomarna, tillsammans med en tillrättvisande roll, förklaras på olika sätt av 

idrottsledarna. Vissa benämner en beteende begränsning genom att inte kunna göra vissa 

saker, medan andra benämner att de behövt vara sträng i sitt beteende emot ungdomarna, 

vilket inte alltid upplevts som roligt. 

(...) går ju varken att röka, snusa eller dricka massor av sprit och liknande (...). Än 

hur det är så representerar man ju skidklubben på något vis så att, det ska vi ju 

försöka få också ungdomarna att tänka på också (...) (IL3). 

Jag har tagit upp med någon (...) då det var en som vräkte ur sig en kommentar om 

någon annan, där man direkt får ta upp med berörda person att det inte är okej att 

säga så (IL1). 

Jag har stått och skällt ut dem efter noter ibland (IL4).  

Att ha en bra relation och att denna påverkar idrottsledarnas möjlighet att leda ungdomen, 

var något som delades av alla idrottsledare och alla upplevde relationen till sina idrottande 

ungdomar som god och att kännedom om individen skapade ett bättre utgångsläge för att 

kunna påverka ungdomen på, upplevd, bästa möjliga sätt.  

Ja, de är bra relation till ungdomarna (...). Det är enklare nu när jag känner 

individerna mer. Alla är ju individuella personer som du stödjer och pushar till att 

utmana sig själv litegrann, så har du ju definitivt svårare att göra de om du inte 

känner personen (IL3). 

Majoriteten av idrottsledarna nämnde att de upplevde en relation genom ett ansvar för sina 

aktiva ungdomar där vissa idrottsledare valde att förklara att de jobbade för en djupare 

relation som är mer ingående på ungdomens privatliv utanför idrottandet. Medan andra 

valde att benämna det mer som en ytlig relation som handlade om träningen och varför 
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individerna egentligen var där. Dock med vissa djupa frågor för att på ett bättre sätt kunna 

lägga upp sin träning.  

 (...) det är ju som att ha en skock med egna ungar. Man har ju ett ansvar när man 

är ute för att alla ska ta sig hem helskinnad (IL3). 

Många gånger har jag sagt när vi är ute att ”ja men nu är nästa kvart på engelska 

när vi pratar med varandra”. (...) att när man ändå är ute så kan man likaväl 

passa på att göra skolarbete. (...) man tilltalar alla vid namn och har försökt sagt 

någonting positivt till alla under träningsensgång. (...) visa lite mer engagemang, 

att man bryr sig lite mer (IL2).  

Du kanske måste prata litegrann om ja ”hur var det i skolan idag då?” Där du får 

lite mer om input i deras liv. (...) då kan ju en annan plocka ner och säga att okej 

men då kommer det och vara lite tunga ben idag då (IL3). 

Idrottsledarnas relationer förklarades av alla som en i hopflätning av olika sorters relationer. 

Det förklarades i form av en relation som förebild, fostrande och en kompis, som på olika 

sätt tar sin form mellan ungdomen och idrottsledaren. 

Dessa påverkans möjligheter för idrottsledarna, genom deras relation till ungdomarna, 

upplevdes dock påverkas i sin tur av olika faktorer. Alla idrottsledare benämnde att 

relationen, på olika sätt, påverkades genom individens personlighet. En del av idrottsledarna 

menade även att föräldrar var en påverkansfaktor på relationen.  

Man når inte alla lika mycket, vissa har en större integritet, vill kanske inte 

skämta på samma sätt och håller sig som lite mer på sidan.(...) Det ligger 

personmässigt hos individen, (...) (IL1)  

(...) jag försöker alltid ta min träningsgrupp bort ifrån föräldrarna. För att lite då 

är det jag som rår om dem och jag som bestämmer (IL2). 

Idrottsledarna har alla upplevelsen av olika möjligheter att påverka ungdomarna i sin 

träningsgrupp som dock både påverkas av yttre och inre faktorer. Men idrottsledaren har 

flera tydliga påverkansmöjligheter till att påverka ungdomen.   

3.2 Upplevelse av påverkan på ungdomen 

Idrottsledarna har alla en upplevelse av att ha påverkat ungdomarna. Idrottsledarna 

benämner social påverkan, likväl som påverkan genom vad ungdomen står för och hur du 

uppfattas som individ. 

(...) de vänjer ju sig att vara i grupp. De blir van på att få vänta på sin tur ibland, 

(...). (...) man måste kunna vänta, man måste kunna lyssna på andra och att ta 

hänsyn till andra. (...) Man ska alltid göra sitt bästa och om det inte gick lika fort 

och bra för den andra, då gjorde det inte de (IL1). 
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Vi försöker alltid prata om hur man är emot varandra inom den här klubben (...) 

(IL2). 

(...) så representerar man ju skidklubben på något vis (...), det ska vi ju försöka få 

också ungdomarna att tänka på när man är ute på tävlingar också att man ska 

sköta sig inom allt runt omkring. För representerar man inte en klubb så är det 

något företag som man representerar. Man måste ju alltid oavsett om det är inom 

sport eller annat så måste man ändå tänka på att: ”vad står jag för och hur 

uppfattas jag som?” (IL3).  

Alla idrottsledare upplevde att de har en påverkan emot att visa hur människor är emot 

varandra, som en social referens och markera vad som är acceptabelt och inte när det gällde 

den sociala gemenskapen. Vem individen själv är och vad denne egentligen kan förklarar IL3 

är mer än vad individen till och från egentligen förstår. Det är då upp till idrottsledaren att 

påverka individen till att förstå att dem kan om de vill, genom en stöttande roll.  

Sen gäller ju det då att man ska försöka pusha dem då, för ofta så kan dem ju mer 

än vad dem tror. En stöttning, för ingen annan gör ju jobbet åt dem, utan det är ju 

dem själva som måste göra jobbet (IL3).   

Vidare sett upplevde idrottsledarna att det finns fostrande, tillrättavisande påverkans 

tillfällen, då idrottsledarna påverkar genom att på olika sätt skapa en rättvisa inom gruppen.  

 Då började tjejerna att bråka, för att de hade en sådan diskussion om vart de skulle 

sova. (...) då drog vi lott och de vart ju ändå sura miner. Men det vart lättare för 

mig att säga: ”Nej men nu sover ni med varandra och du och du sover med 

varandra sen diskuterar inte vi det här nå mer” (IL4). 

Vi måste prata om de och ramla tillbaka till hur man är om man är med i vår 

förening. Tillbaka till värdegrunden, alla skall bli sedda och vi är alla personer (...). 

Vi hade samtal tillsammans med föräldrar och barn och tillsammans med hela 

gruppen. (...) så kan man bara lätt säga de på en träning att ”vi hejar på varandra 

när vi är ute på tävling” (IL2). 

Alla idrottsledare har en vilja av att individen skall bli påverkad i form av att få med sig 

något till framtiden för sitt fortsatta liv och fortsatta idrottande. Men viss skillnad finns 

emellan idrottsledarnas mål. Liknande för alla var viljan att få individen att hela tiden 

fortsätta röra på sig, med en förståelse för varför det är bra att röra på sig.  

Jag vill att ungdomarna ska fortsätta röra på sig. (...) även om man är 18 eller 47 

så finns det inga konstigheter att man far ut och rör på sig, att känna att det inte 

är farligt att bli trött (IL1). 

(...) även fast det är jobbigt så kan man ha roligt under vägen. De låter så banalt 

men jag tror att är man VD på Ericsson så har man ganska roligt när man har 
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ledningsgruppsmöten i alla fall, om det ska bli bra. (...) ”Vill jag någonting så 

måste jag lägga ner ett hårt jobb.” (IL2). 

(...) du ska kunna vara 70 år gammal och kunna ha hygglig kondition och haft ett 

sunt levande hela livet och då fortfarande vara aktiv och göra det man vill göra. 

(...) att få barn och röra på sig i någon form och ha roligt naturligtvis. Det funkar 

inte annars, sen behöver det också finnas lite utmaningar i det hela som en 

balansgång (IL3). 

Vi har börjat med (...) att prata i termer av att det finns A1, A2 och A3. Så att de 

börjar vänja sig. (...) att de förstår termerna, (...). (…) så ställa en fråga efter vi har 

kört intervaller ”ja men varför ska vi röra på oss emellan intervallerna, vad händer 

i kroppen” (IL4).  

Alla idrottsledare har en gemensam syn att idrottandet skall upplevas som kul för barn och 

ungdomarna, samt att de vill förmedla att livet inte alltid är roligt utan att individen måste 

kämpa för att nå sina mål. Men att man ändå kan ha roligt under vägens gång. Övergripande 

så finns ett mönster av att idrottsledarna vill visa att idrotten är till för alla och att 

längdskidåkningen är en individsport, där du endast har dig själv att lita på men att ledarna 

kan påverka genom att ge individen verktygen till att bli så bra som bara individen själv kan. 

3.3 Killar och tjejer inom längdskidåkningen 

Den allmänna upplevelsen, som framförts av längdskidtränarna genom intervjuerna i denna 

studie, är att killar och tjejer är lika men ändå olika i sina förutsättningar inom livet i allmänt 

samt inom längdskidåkningen.  

(...) vi är ju fantastiskt lika men samtidigt rätt olika i hur vi fungerar (IL3). 

(...) rent fysiska, ja. Det handlar inte om att man är tjej eller kille utan de handlar 

lite om vad man tillför och (…) vad ungdomarna är för personer. Så det är så svårt 

att säga killarna behöver de här och tjejerna behöver det här (IL2).  

Övergripande i idrottsledarnas upplevelse är att ordet individ, person eller personlighet 

frekvent användes i förklaring av ungdomarna och dess beteenden. Gener, samhället, media 

och kompisgemenskaper förklaras som innehavare av en mer övergripande påverkan när 

det gällde killar och tjejer i dess beteende och engagemang inom sporten.  

(...) det är mer personlighetsmässigt, vem man är som person. En del vill vara mer 

fyrkantig, men en del kan bli mer kompis. Detta kan komma ifrån uppväxt, fostran 

av föräldrar och även samhället. Men det är ju dock inte bara samhället utan det är 

ju även arvsbiten också. Gener och hur man är, hur man har blivit (IL1). 
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 Men det räcker ju med att en kompis går på handbollsträningen och säger ”ja det 

var jättekul” och vips så är dem fyra kompisarna där, (...). Sen tror jag att man 

håller på längre om man har kompisar runt sig (IL2).  

Jag tror att tjejer har det jobbigare, speciellt i en sådan sport som skidor kanske, 

inom kompisbiten. (...) Kompismässigt så tror jag att dem kan ha jobbigare och är 

du inte tillräckligt stark själv och står på dig så ja, Jag tror att tjejer lättare hakar 

på kompisar (IL1). 

(...) tjejerna de kan vara sur på varandra ett år. (...) de börjar att tjura (...) och så 

går de och ställer sig i ett hörn. Så vill dom inte vara med resten av träningen 

(IL4). 

Killar och tjejer förklaras av alla idrottsledare, ha en lika stor chans inom längdskidåkningen 

men att det fysiska satte ett hinder för ungdomarna, både inom könet men också mellan 

könsgrupperna, killar och tjejer. Detta när dem nådde det som idrottsledarna upplevde en 

ålder då puberteten påbörjades och förklarade detta som generellt accepterat i samhället 

genom t.ex. media, där en idrottsledare upplevde det som att ungdomarna jämförde sig 

själva inom könet. En annan idrottsledare benämnde att samtal var ett upplevt bra sätt att 

tackla och förbereda ungdomarna inför denna stundande pubertet.   

(...) du kan vara jätte duktig som tjej fast du får stryk av killar. Du kan också vara 

duktig som kille och få stryk av en kille. Men ju äldre du blir så förändras ju detta, 

det blir mer fysiskt (IL1). 

Just det där att när man hamnar i puberteten så är det ju som att du är bloddopad, 

(...) du får ju en helt annan fart. (...)(IL3).  

Helt plötsligt så springer killarna fortare, eller åker fortare. (...) som tur är så 

tävlar de ju inte emot varandra. Det skulle inte fungera efter puberteten. (...) (IL2). 

Jag tror de är accepterat i samhället, (...) tittar man på världsrekordet på 10 000 m 

så har ju killarna 2 min bättre. Fördelen är ju den att man jämför sig själv inom 

sin grupp och då är de ju kanske mer med också (IL2). 

Vi försöker att prata om det innan det händer, (...). Men då är det ju mer att tänka 

på att fortsätta träna och nöta för att de som inte kommit in i puberteten än den 

har den här boosten kvar (IL3). 

När det gällde killar och tjejers deltagande inom längdskidåkningen så förklarar majoriteten 

av idrottsledarna att det finns ett jämnt antal ungdomar av båda könen. Detta förklaras av 

majoriteten, delvis som ett resultat av den delade uppmärksamheten i media, samt en 

värdegrund som visade på en jämställd längdskidåkningsvärld.  
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(...) generellt så är det rätt 50/50. (...) Om man tittar tävlingsmässigt så är det 

nästan alltid lika många tjejer och killar (IL3).  

Jag tror det mycket beror på hur många som är med på tv:n. (...) att tjejerna är lika 

mycket och ibland mer fokus i tv än killarna och jag tror de påverkar väldigt 

mycket (IL4). 

Sen tycker jag att skidåkningen är relativt jämnlik, speciellt om du tittar på 

elitnivå (...) (IL2). 

IL2 och 3 menade att träningsgrupperna tränades fördelaktigen med både killar och tjejer då 

gruppdynamiken och lärandet av att kunna kommunicera med alla främjades.  

 (...) jag tycker att man ska träna killar och tjejer tillsammans för det blir en bättre 

gruppdynamik (IL2). 

Det roliga är ju att man får lära sig att umgås med alla. Det blir liksom inget 

konstigt med att umgås med alla, bara att du har det blandat så får du en annan 

jargong (...) (IL3). 

När det dock gällde ledarskapet av killar och tjejer i träningsgrupperna för de olika 

idrottsledarna, förklaras detta olika. Idrottsledarna delas på hälften, där två valde att svara 

att det finns skillnader i att leda killar och tjejer. Då inom tillsägelse, fokus och platstagande 

men att de i slutändan ändå kom tillbaka till att vara en individ. De två andra idrottsledarna 

valde att beskriva de som att det inte finns någon skillnad i ledandet av killar och tjejer, att 

det dock är upp till ledaren själv, att ha med alla oavsett förmåga, vilket kunde variera 

emellan ungdomarna. 

(...) tjejerna är bättre på att lyssna och killarna är mer överallt. Men och andra 

sidan så är det alltid de här dramat som kommer med tjejerna och på så sätt så är 

som killarna enklare. Slår Kasper, Jasper så säger jag till dem att så där får man 

inte göra och säger åt dem att be om ursäkt till varandra sen är allt bra (IL4). 

Man beter sig nog olika emot killar och tjejer, även om det inte ska vara så. Mot 

grabbarna ibland så måste man vara lite mera tydlig, (...). De blir ju kaxigare på 

ett annat sätt också (...) Men inte lika mycket bland tjejerna. (...) handlar 

egentligen inte om vem som är vem utan mer vad man vill med skidåkningen. (...) 

utmaningen för oss att lyckas få alla att trivas lika bra (IL3). 

Som ledare kan man aldrig säga att man inte kan hålla ihop en hel grupp för det är 

ändå en ledares utmaning (...) (IL2). 

IL4 lägger dock in en uppfattning om att killar och tjejer kan ty sig lättare till vissa personer 

och då idrottsledare. IL4 menar att individer har lättare att prata med kvinnliga tränare än 
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manliga tränare, vilket genererar i en fördel att ha med kvinnliga tränare för att på så sätt 

kunna hålla kvar fler individer.   

Det är väl klart att man som tjej och kille hellre går till en tjej och pratar. (...) Det 

finns saker som man kanske inte alltid vill säga till en manlig tränare, de kanske 

inte vågar säga till en manlig tränare att de t.ex. inte orkar. (...) Jag tror att det blir 

att tjejer väljer att vara med mer i vår grupp, för att det finns fler kvinnliga 

tränare. (IL4).  

Avslutningsvis så ställdes frågan gällande idrottslyftet till studiens respondenter. Kort och 

koncist kan detta sammanfattas i uppfattningen och upplevelsen av ett och samma ord, 

pengar.  

När jag tänker idrottslyftet så tänker jag ”åh, vi kan söka pengar till något vi vill 

göra” (IL2). 

I sammanslutning till denna fråga, gällande idrottslyftet, ställdes frågan om dess 

jämställdhet- och jämlikhetsperspektiv där svaren gick tillbaka till idrottensvärde grund. 

Men att förbättringar är något som alltid behövs. Ordet jämställdhet väckte även en del 

debatt hos en utav respondenterna som uppfattade ordet som ett svaghetstecken och något 

att gömma sig bakom, som i sin tur skapade ännu mer orättvisa. 

(...) eftersom vi har 50/50 så tycker jag att det går ju hyggligt i alla fall sen kan 

man ju väl alltid bli bättre (...). Men det känns som att vi är väldigt bra fördelade i 

den här sporten på det sättet och sen är det ju tillsammans i träningssituation, 

dem tävlar ju inte emot varandra (...) (IL3). 

Jag behandlar inte en kille annorlunda än vad jag behandlar en tjej. (...) Jag tycker 

att jämställdhet handlar om att man gör det så enkelt för sig. Det är som att säga 

att tjejer är sämre, och det retar mig. Det är som att tjejer måste tas omhand och så 

är det ju inte. Men håller man på att pråkla ut de hela tiden så blir man ju ett offer, 

(...). I min värld så tycker jag om det inte är tjejerna som är mer drivande (IL2). 

Idrottsledarnas uppfattning gällande idrottslyftets uppdragsbeskrivning och prioriteringar 

syftar att handla om pengar och en stabil värdegrund för längdskidåkningen gällande 

jämstlldhet och jämlikhet. Men idrottsledarna var alla ute efter att förändra och förbättra sig 

inom detta område.   

3.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis gällande denna studie så delade alla idrottsledare på sitt ledarskap och 

sin påverkansmöjlighet med flera andra tränare. En eller två utav tränarna utsågs till en 

huvudtränare inom gruppen med ytterligare ansvarsområden. Men alla förklaras ha ett lika 

stort ansvar för träningen.  Det fanns dock en idrottsledare som upplevde att dennes ringa 
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ålder påverkade ledarskapet negativt genom att inte få lika mycket gehör hos andra 

idrottsledare.  

Inom olika möjligheter att påverka ungdomarna i sin ledarroll, så upplevde idrottsledarna 

att individer är olika. Detta genom olikheter som kapacitet och mål med sin skidåkning, 

vilket krävde olikheter i motiveringen från idrottsledaren. Detta genererar i att ett flexibelt 

ledarskap av tränaren. Olikheter hos individerna kan upphittas också när det gällde de 

relationsband som fanns emellan ungdomarna och tränarna, vilka upplevdes ha en stor 

inverkan på påverkansmöjligheten. Idrottsledarna förklarade alla att de hade en sorts 

sammanflätad påverkans roll genom en roll som förebild samt en tillrättavisanderoll. Detta 

kom dock med konsekvenser av att vara hämmande och även utvecklande av ett, till och 

från, frustrerat tillstånd hos idrottsledaren.  Relationen mellan idrottsledaren och idrottaren 

sågs också som sammanflätad med olika sorters relationer. Relationerna sågs dock som 

ytterst viktiga för att kunna påverka och leda individen. Föräldrar sågs dock ha en hämande 

effekt på relationen till ungdomarna, hos vissa idrottsledare.  

Idrottsledarna upplever alla att dem har påverkat ungdomarna. Påverkan har skett 

genom att kunna fungera i grupp både socialt och att visa hänsyn. De upplevde även att 

genom deras fostrans påverkan skapat en rättvisa samt visat med tillsägelse vad som är ett 

accepterat beteende och vad som inte är det. Vidare ville idrottsledaren påverka individen, 

för framtiden, till att fortsätta sitt idrottande och visa på att alla kan idrotta. De ville även 

påverka till att visa att med hårt arbete så kommer utdelning.  

När det gällde tjejer och killar inom längdskidåkningen så syftades dessa till att ha lika 

förutsättningar fram till de fysiska förändringarna sätter in hos individerna. Detta menas av 

en idrottsledare var socialt accepterat och upplevdes av alla idrottsledare som något som 

naturligt skulle ske. Detta ansågs dock inte som något problem då längdskididrotten hade en 

god värdegrund för jämställdhet och jämlikhet, genom sin upplevde 50/50 fördelning mellan 

könen. En av idrottsledarna menar på att det inte var något problem då individerna till 

största delen jämförde sig själv med dem inom det egna könet. Det uppkom upplevelser av 

generella skillnader i att leda män och kvinnor, men att det i slutändan kommer ner till 

individ nivå. Andra idrottsledare menar på att det inte finns en skillnad i ledarskapet 

gentemot kvinnor och män. Dessa benämner individens egenheter och att det är upp till alla 

idrottsledare att ha ett fungerande klimat på sina träningspass, oavsett. Idrottsledarna 

menade alla på att ungdomarna ska tränas tillsammans oavsett kön, då detta skapar en god 

dynamik och fyller ett framtida behov att kunna föra sig med alla människor oavsett kön. 

Idrottsledarna menar också på att alla deltagare skall ha möjligheten att delta efter sin egen 

motivation och kondition.  

Idrottslyftet förklarades genom den finansiella aspekten och idrottsledarna saknade insyn 

i dess jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Jämställdhetsbegreppet väckte många tankar 

från en respondent som benämnde detta som en svaghet och icke fungerande. Slutligen 

uppvisades en skillnad i det manliga och det kvinnliga ledarskapet genom dess 

relationsband till ungdomarna. De kvinnliga ledarna valde att bygga en djupare relation 

medan de manliga valde att ha en mer ytlig målfokuserad relation.  
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4. Diskussion 

4.1 Att vidareföra jämställdhet och jämlikhet – Fungerar det i 

praktiken?   

Denna studies syfte har varit att belysa idrottsledares upplevelse av sin påverkansroll emot 

ungdomar och kontakten med samhällets normer och värderingar med ytterligare fokus på 

jämställdhet och jämlikhet. Det som kan dras som slutsats från detta arbete är idrottsledarnas 

upplevelse av en medveten tillrättavisande-, förebildsroll där idrottsledarna delar sitt ansvar 

med andra. Med en påverkansroll av att vara en social referens. Slutsatser dras även kring att 

det finns upplevelser av att killar och tjejer till viss del kräver en olik-behandling för att alla 

skall kunna bli sedda och få ta plats, men att alla idrottare ses som individer som kan dra 

nytta av varandra. Idrottsledarna såg relationen till ungdomarna som avgörande för sitt 

ledarskap men detta såg olika ut beroende på idrottsledarens kön. Slutsatser kan även dras 

av att idrottsledarna upplever en tydlig värdegrund gällande killar och tjejer inom 

längdskidåkningen, vilket genererade i att idrottslyftet ej prioriteras.  Essensen i denna 

studie ligger dock i att idrottsledarna vill påverka barn och ungdomarna emot en 

idrottsvärld som är till för alla, oavsett vem du är  

    Börjesson och Von Essen (2007) framställer idrottsledaren som en av de avgörande 

faktorerna för individens utveckling så väl genom fostran, som rollen som en förebild och 

socialt integrerande. De fortsätter sedan med att ungdomar speglar sig emot idrottsledarens 

egna normer och värderingar för att kunna integreras i samhället. Vidare sett menade 

Madsen (2006) att integrering är avgörande för människan och att detta är något som hela 

tiden strävas efter. Individen vill förstå vad som är accepterat och även vad som inte är 

accepterat, vilket Paluck och Shepherd (2012) menar sker genom personer som ses som 

sociala referenser, genom att på något sätt ha en tydlig upplevd framgång inom området. 

Resultatet uppvisar att idrottsledarna alla benämner på något vis att de upplever sig själva 

som en förebild för ungdomarna, där beteenden som de själva agerar inom, anammas av 

ungdomen. De upplevde även en fostrande roll genom tillrättavisningar till vad som är rätt 

och fel beteende enligt dem själv. Idrottsledarna pekade även på att det fanns individer med 

sämre åk-kapacitet och de som har en bättre åk-kapacitet, samt sämre motivation och bättre 

motivation. Detta har krävts grupperingar av ungdomarna och olika sorters ledarskap. Detta 

synliggör idrottsledarnas tydliga uppfattning om att det finns bättre och sämre kategorier 

prestationsmässigt. Men idrottsledarna nämner dock att alla ungdomar idrottar på lika 

villkor. Idrottsledarna har alla upplevelsen av att alla dess individer är olika och kräver 

olika, där det inte handlade om vilket kön individen har. De kan på detta sätt inte få samma 

behandling utan kräver ett ledarskap utöver att bara styra och ställa. 

Resultatet visar dock på att det fanns upplevd skillnad i att leda killar och tjejer, genom 

att de manliga ungdomarna krävde till och från tillsägelse för att alla skulle kunna få ta plats. 

Detta menade Wellman och McCoy (2014) skulle kunna vara en förstärkelse av de 

traditionella könsrollerna då resultatet påvisar att man och kvinna hävdas ha ett behov av 
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och behandlas olika. Rent jämställdhetsmässigt så stärker detta den manliga könsrollen och 

en klyfta skapas. Men om då tjejer och killar ska få ta lika mycket plats, med samma 

rättigheter så kräver detta en olik-behandling, för att uppnå den goda balansen av att alla 

skall få ta plats. Detta genererar i en ond cirkel för jämställdheten, då det både främjar 

könsrollerna då de upplevs kräva olika, men även tillåter alla att kunna ta plats. 

Detta ställer frågan om jämställdheten och jämlikheten emellan de två könsgrupperna 

verkligen kan fungera i praktiken eller om det egentligen skall handla om den enskilda 

individen i samhället? 

Åström (2011) menade att jämställdhet och jämlikhet hade, inom idrotten, länge varit en 

kamp, där dokument på dokument framtagits, så som idrottslyftet, som riktlinjer och stöd 

för idrotten och hur det skall förhållas mellan man och kvinna.     

I resultatet så påvisas att idrottslyftet framställs och prioriteras genom sina pengar och 

inte genom att utföra ett arbete med perspektiv emot jämställdhet och jämlikhet. Utan fokus 

lades mer på att få fler personer att idrotta. Visserligen menar Nordström (2012) att 

idrottslyftet delvis handlade om att få fler personer att fortsätta idrotta och ge fler 

möjligheter att idrotta. Men att detta hela tiden skulle utgå ifrån jämställdhet och jämlikhet. 

Detta skulle då kunna stärka Åströms (2011) rapport gällande de jämställdhets- och 

jämlikhetsarbetet som idag inte längre eftersträvas. Likväl som den utvärdering som gjordes 

på svenska skidförbundet gällande idrottslyftet av Karp et al. (2012), så visar även denna 

studies resultat att värdegrunden är något som starkt förlitas på. Idrottsledarna såg den lika 

fördelningen i media och tävlings engagemang, av killar som tjejer, som en bra indikator på 

att arbete emot jämställdhet och jämlikhet inte behövdes prioriteras.  

Johansson (2012) som förklarar Foucault syn på olika maktfaktorer i samhället menar att 

dessa är omedvetna och medvetna vare sig individen vill det eller inte. Coakley (2011) menar 

att media har en högre maktfaktor i samhället och dess positiva uppmärksamhet kan skapa 

en trygghet om en positiv utveckling.  

Med detta i bagaget uppdagas frågan om media bilden blir en sorts falsk trygghet genom 

sin maktposition och ett sätt för idrottsledarna att sluta arbeta emot jämställdhet trots att det 

fortfarande kan finnas en ojämställdhet inom idrotten.   

Vidare inom området jämställdhet och jämlikhet, uppvisar resultatet en aggression emot 

begreppen och dess innebörd. Jämställdhet och jämlikhet uppfattades som ett sätt för 

kvinnan att komma undan ett ansvar och ett sätt att tillåta svaghet och underlägsenhet, för 

det kvinnliga könet. Detta uppfattades som en felaktigt given bild av verkligheten. 

Jämställdhet var dock något som upplevts framkonstruerats av kvinnan själv och 

jämställdheten användes som en sköld och en ursäkt. Wellman och McCoy (2014) syftade till 

att yttrande som skedde i syfte till vad som är ”rätt” och ”fel” inom könet är en upprättelse 

av det som ses som inom de traditionella könsnormerna. Wellman och McCoy (2014) 

fortsätter definiera dessa som kvinnan som delvis känslig och mannen som delvis bestämd 

och dominant. Genom detta så skapas en bild av att idrottsledaren till viss del upprätthåller 

de olika könsattributen, genom sin uppfattning av jämställdhets begreppet som skapat som 

en sköld till kvinnan och en tillåtelse för svaghet och att kvinnan själv framtagit detta. Men 
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idrottsledaren tolkades ge en anledning till kvinnorna att de skall ta sig ur könsrollerna, men 

att de inte behöver jämställdhetsbegreppet som sköld.  

I det resultat som framkommit av studien så instämmer alla idrottsledare på att det 

handlar om individanpassning, längdskididrotten handlar om jämställdhet för individen, 

inte för könet. Men att de olika könen inte kan tävla emot varandra, det skulle inte vara 

rättvist genom de fysiska aspekterna. Neuburger et al. (2012) menar på att individerna 

vänder sig till de olika könsgrupperna och ser dessa som sociala referenser till vad som 

könet kan och inte kan. Detta är något som framkommit i resultatet som en av 

idrottsledarnas upplevelse. Resultatet visade på att idrottsledaren upplevde detta som något 

att vara glad för att könet jämförde sig inom sin egen grupp, då du inte kan jämföra man och 

kvinna mellan varandra på grund av den fysiska aspekten, Då detta inte skulle ge en rättvis 

bild.    

Paluck och Shepherd (2012) menar även dem på att individen bestämmer i sig själv, hur 

normer och värderingar gällande kön tolkas och används, men då med sociala referenser 

som ett övergripande stöd, där det är lätt för individen att följa den ”normala strömmen” av 

andra individer inom samma könstillhörighet. Detta som Sasso (2010) menar kan visa vad 

som är rätt och fel beteende för könet. Neuburger et al. (2012) menar dock att detta är en 

delvis biologisk process genom puberteten, som tillför hormoner från det egna könet till 

individen och genom detta blir det oundvikligt att innefatta sig under ett visst kön och 

innefatta sig under vissa köns attribut.  

Detta skulle kunna leda till att idrottsledarna inte kan påverka allt när de gäller 

jämställdhet och jämlikhet. I resultatet framkommer det naturliga i att unga killar och tjejers 

fysiska förmågor genom åldern börjar skilja dem båda åt. Det framkom också att killarna i 

träningsgrupperna krävde mer tålamod och tydlighet. Resultatet visar även att samhället i 

stort är bidragande faktor till att klyftan mellan man och kvinna klyvs vidare och även media 

är en stor bidragande faktor i detta. Johansson (2012) tolkning av Foucaults teori som menar 

att samhället är fullt av omedvetna maktfaktorer som styr vårt beteende ytterligare. Utifrån 

det tidigare nämnda resultatet skulle då media kunna vara en omedveten maktfaktor av att 

skapa en ytterligare klyfta emellan man och kvinna.  

Avslutningsvis så visar resultatet av studien på en stor vikt som idrottsledarna lade på 

goda relationer till ungdomarna. Inom dessa så uppvisades dock olikheter i uppbyggnad 

emellan idrottsledarna och då främst mellan de manliga och kvinnliga tränarna. De 

kvinnliga idrottsledarna kämpade för att skapa en djup relation och de manliga byggde på 

den ytliga, målfokuserade relationen. Detta uppvisade resultat skulle kunna ses som en 

vidare byggnad på det som Wellman och McCoy (2014) menade var den kvinnliga 

könsrollen, att vara vårdande och en man som är ytlig och Sasso (2010) definition av att 

mannen vidare är målfkuserad och karriärsinriktad. De två kvinnliga respondenterna valde 

att genom sin relation, ge alla individer uppmuntrande ord under träningens gång, samt 

innehade en känsla av att bli mer involverade i individens liv genom frågor om livet utanför 

träningen. De manliga tränarna valde i sin tur att upprätta en mer ytlig relation där det 

handlade om att träna och att hålla en god stämning i gruppen. Fokus låg på den uppgiften 
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som individerna skulle utföra under träningen. Enligt Bolter och Weiss (2013) tolkning av 

Bandura och den socio kognitiva teorin, så lärde sig individen genom observation av andra 

personer som såg som en ledare. På detta sätt skulle agerandet av de kvinnliga respektive 

manliga tränarna genom sina relationer till ungdomarna, uppvisa hur en kvinna och en man 

skall vara. Gould och Voelker (2012) och det transformativa ledarskapet menar att en 

ungdomsidrottsledare skall bl.a. ha individen i fokus, och ge en intellektuell stimulering, 

vilket mer talar för det kvinliga ledarskapet för en potitiv utveckling. Men att nå målet är 

ändå det som ska genomsyra hela ledarskapet och det har de alla gemensamt som sitt mål, så 

kanske behövs lite av varje änd för att skapa den mest positiva utvecklingsmöjligheten för 

samhället och jämställdheten. Men åter igen, fungerar jämställdheten rent praktiskt?  

Framtida studier 

Framtida studier som uppkommer vid första åtanke inom samma idrottsledarområde som i 

denna studie, är en observationsstudie av ledarnas informella ledarskap, genom beteenden 

som främjar och hämmar jämställdhet och jämlikhet. Detta skulle vidare belysa det 

informella ledarskapet som idrottsledare har på barn och ungdomarna inom idrottensvärld, 

än det som kan påvisas i denna studie. En sådan studie kan ses som viktig genom att det 

skulle belysa vidare av vad som sker i verkligheten under träningar av barn och ungdomar. 

Detta för att se vad idrottsledare speglar och om det finns utvecklings möjligheter.   

 Vidare framtida studier skulle kunna ske inom idrottsledarskapet och då forskning kring 

hur ungdomarna påverkas av de olika könsstereotyperna, som ändå innefattas inom de olika 

könen man och kvinna. Detta skulle kunna generera i förståelse hur individen påverkas och 

lättast utföras genom observationsstudier.  
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Hej,  

 

Jag heter Anna Billberg och läser mitt 3:e och sista år på den beteendevetenskapliga 

utbildningen på Mittuniversitetet i Härnösand. Jag håller just nu på att göra min avslutande 

C-uppsats inom ämnet pedagogik.  

Denna uppsats kommer att utgå ifrån ett tränarperspektiv med syfte att se hur idrottsledare 

uppfattar sin roll som bärare och förmedlare av delar av samhällets normer och värderingar, 

med ungdomar i åldern 10-18 år.  

Av denna anledning är ni som idrottsförening som innefattar en hel del idrottsledare/tränare 

viktig för mitt pågående arbete. Jag är i behov av att komma i kontakt med tränare som är 

ledare för ungdomar i åldrarna mellan 10-18 år. 

    Studien kommer att innefatta intervjuer, på ca 45 minuter, för att få reda på idrottsledarens 

uppfattning om sin roll som överförare av normer och värderingar och dess tankar och 

känslor kring sitt arbete som ungdomstränare.   

Om tillåtelse ges av idrottsledaren kommer jag även vilja spela in intervjun för att få med alla 

detaljer i intervjun och idrottsledarens svar.  

    Studien är helt frivillig och under dess gång har idrottsledaren all rätt att avbryta både 

intervjun. Idrottsledaren har också rätt att välja att inte svara på frågor om denne inte vill 

svara.  

I studien kommer idrottsledare inte kunna identifieras i materialet. Utan idrottsledarens 

namn och liknande, som klubbnamn m.m. kommer att tas bort ur materialet. Idrottsledarens 

svar och dennes roll som ungdomstränare är det enda som kommer att finnas kvar. 

Materialet från intervjun kommer att förstöras efter att arbetet är betygsatt av examinator. 

Arbetet kommer att publiceras i DiVA portalen. http://miun.diva-

portal.org/smash/search.jsf?dswid=210 

Jag hoppas att ni har möjlighet att vilja delta i min studie.  

 

Hör gärna av er så snabbt som möjligt, senast den 29 april, om intresse finns. 

 

Med Vänliga Hälsningar  

Anna – 073xxxxxxx – mail: anbi1300@student.miun.se 

 
Handledare vid Mittuniversitetet 

Charlotta Rönn, Institutionen för utbildningsvetenskap  

Universitetsbacken 1  

871 88 Härnösand  

Tel: 0771 – 975000 vx. 

E-post: Charlotta.ronn@miun.se        

 

 

http://miun.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=210
http://miun.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=210
mailto:Charlotta.ronn@miun.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
I inledningen av intervjun kommer respondenten att hälsas välkommen och ordet ”samtal” 

istället för intervju kommer att användas för att avlösa eventuell nervositet som kan påverka 

svaren. I inledningen på intervjun kommer syftet att förklaras, för att tydliggöra för 

respondenten vad studien syftar till. Sedan kommer respondenten att få förklarat att de 

under hela denna samtals tid, har möjlighet att avbryta pågående samtal. Samt att om 

personen inte vill svara på en fråga så är detta okej. Intervju hållaren kommer att inflika 

viktigheten som idrottsledaren spelar för studien för att respondenten känner sig viktig i 

studien och vill svara på frågorna som ställs.   

Den intervjuade kommer även att få förklarat att han eller hon är anonym igenom hela 

studien samt att materialet från studien kommer att förstöras efter att arbetet är godkänt av 

examinator. Dock kommer respondenten att få förklarat att uppsatsen kommer att publiceras 

i DiVA portalen och kommer att ges länken till detta om det finns ett intresse. Intervju 

ledaren kommer att förklara 

Slutligen, innan intervjun kan börja, kommer respondenten få frågan om det är okej att 

intervjuledaren får spela in samtalet och ställas frågan om det finns eventuella frågor eller 

funderingar innan samtalet kan starta.  

    Denna intervjuguide består av 5 stycken olika teman i syftet att få djupa svar till mitt 

arbete. Dessa teman utgår ifrån mitt syfte och har en huvudfråga med olika stödord som 

funkar som ett stöd ifall intervjun inte flyter på. Följdfrågor kommer även att fyllas på 

eftersom i intervjun dessa kan vara frågor som: Kan du utveckla det du just sa... , hur 

upplevde du detta…, Förklara gärna lite mer kring... , Kan du beskriva lite mer... , Hur tror 

du att det kommer sig så... Detta för att få ett ytterligare djup i mina frågor.     

 

Tema 1: Förståelse för idrottsledarens upplevelse av funktion av sitt och andras ledarskap 

inom idrottsföreningen, (Hierarki rang, hur uppdelas arbetet) 

Fråga: Vilka funktioner skulle du beskriva att ditt och andras ledarskap har i denna 

idrottsverksamhet?  

Stödord: ev. fördelningar (mellan tränare, styrelsen och tränaren, ev. svenskaskidförbundet), 

utveckling, samhällsroll, Hierarki, Påverkansroll, Organisering av ledarresurser.  

 

Ev. Följdfrågor: Hur upplever du att dessa funktioner fungerar?   

Skulle du vilja förändra något i verksamheten inom ledarskapet? (Om svaret är ja på tidigare 

sista fråga: )Varför och hur skulle du vilja förändra detta? 

 

Tema 2: Förståelse för idrottsledarens upplevelse av en lärande roll för ungdomarna.  

Fråga: Vilken roll upplever du att ditt ledarskap har för ungdomarna?  

Stödord: Överförandet av samhälleliga normer och värderingar, Informellt lärande, Formellt 

lärande, Förebild, ev. Utvecklande av Stereotyper Upplevelse av sitt eget ledarskap. 

 

Ev. Följdfrågor: Upplever du att du kan påverka ungdomarna? På vilket sätt upplever du att 

du påverkar ungdomarna? Ge gärna exempel  

Upplever du att det finns någon skillnad i att leda killar än tjejer?  

Kan du utveckla och förklara hur du tänker kring detta ytterligare?  
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Tema 3: Förståelsen för Idrottsledarens upplevelse av påverkan genom relationen till sina 

idrottande ungdomar.  

Fråga: Hur upplever du din relation till ungdomarna i din träningsgrupp?    

Stödord: Relationsband, Påverkansfaktor, Förebild, Hierarki, Kontakt med föräldrar, ev. 

olikheter mellan Tjejer och Killar, Lärande genom nära relationsband.   

 

Ev. Följdfrågor: Finns det olikheter i relationsbanden till ungdomarna i din träningsgrupp? 

Kan du utveckla detta? Ge gärna exempel.  

Finns det kontakt med föräldrarna till barnen/ungdomarna i träningsgruppen?   

Upplever du att ditt ledarskap påverkas genom relationsbanden som du har till 

ungdomarna?  

 

Tema 4: Förståelsen för idrottsledarens uppfattning om ev. genusordning inom 

längdskididrotten.  

Fråga: När det gäller killar och tjejer, hur ser du som idrottsledare på killar och tjejers olika 

förutsättningar inom längdskididrotten? 

Stödord: ev. Skillnader, ev. Likheter, Antal kön i träningsgruppen, ev. Uppdelningar under 

träning, ev. Olika krav, ev. Olika behov. 

 

Ev. Följdfrågor: Kan du utveckla detta vidare? Ge gärna exempel på hur du menar. 

Hur många killar respektive tjejer finns det i din träningsgrupp?  

Hur tror du det kommer sig?  

 

Tema 5: Upplevelsen och uppfattningen om idrottslyftet som styrdokument från regering 

och riksidrottsförbund.  

Fråga: Vad har du för uppfattning kring uppdraget ifrån idrottslyftet? 

Stödord: Jämställdhet- och Jämlikhetsperspektiv, Prioritering, Förståelse för innebörd, 

upplevelse av funktion, betydelse. 

 

Ev. Följdfrågor: Vad betyder idrottslyftet för dig som tränare?   

Hur upplever du att du som idrottsledare kan anamma uppdraget inom idrottslyftet? 

Idrottslyftet har ett jämställdhet- och jämlikhetsperspektiv hur upplever du att det stämmer 

ihop med ditt ledarskap? Hur upplever du att jämställdhet- och jämlikhetsperspektivet 

stämmer ihop med andra idrottsledare i din klubbs ledarskap?   

 

Avslutningsvis kommer respondenten att tackas för sin medverkan och få frågan om det 

finns några eventuella frågor som uppkommit under intervju tiden. Sen kommer även 

intervju ledaren ställa frågan om det är möjligt att i efterhand få höra av sig till respondenten 

om det finns ett behov av ytterligare följdfrågor för förtydliga.   


