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Sammanfattning
Syfte och frågeställningar
Syftet med den här studien är att undersöka vad som påverkat kvinnliga fotbollsspelare till att
engagera sig som tränare samt om förutsättningarna för kvinnliga fotbollstränare förändrats
över tid genom att jämföra två förutbestämda generationer. 1. Vilka faktorer har bidragit till
att kvinnliga fotbollsspelare valt att bli tränare? 2. Finns det någon skillnad mellan
generationer av kvinnliga fotbollstränare gällande vilka faktorer som påverkat deras beslut att
bli tränare? 3. Finns det någon skillnad mellan generationer av kvinnliga fotbollstränare
gällande vilka faktorer som försvårat deras tränarkarriär?

Metod
Föreliggande studie utmynnade i en kvantitativ ansats med inslag av intervjuer då både bredd
och djup eftersträvades. Enkätformuläret baserades på svar från respondenterna i förintervjuerna för att få en djupare förståelse kring kvinnliga fotbollstränares syn på sin
tränarroll. Enkäten innehöll sex bakgrundsfrågor samt två huvudfrågor med påståenden
deltagarna fick ta ställning till. Studien genomfördes på 106 kvinnliga fotbollstränare i
Sverige, varav fyra deltog i för-intervjuer och 102 (bortfall n=4) i enkätstudien. I förintervjuerna deltog två från varje generation och i enkätundersökningen deltog 47 från den
yngre generationen (generation 1) och 51 från den äldre (generation 2). Urvalskriterierna för
studien var att ha spelat fotboll i minst tio år samt minst ha utbildningsnivå två av fyra
möjliga (UEFA B ungdom eller motsvarande). Svaren analyserades i IMB SPSS Statistics 24
där det icke parametriska-testet Mann-Whitney användes för att jämföra generationernas
skattningar.

Resultat
Av faktorerna som bidragit till att kvinnorna valt att bli tränare skattades påståendet “Jag
brinner för damfotboll” högst av båda generationerna. Den största signifikanta skillnaden
mellan generationerna fanns i påståendet “Jag vill utveckla individer till att bli bra
fotbollsspelare” där den äldre generationen skattade detta påstående högre. Faktorn att det är
sämre förutsättningar på damsidan än på herrsidan gällande resurser och organisation har
varit det som försvårat mest för båda generationerna. Den största tendensen till signifikant
skillnaden mellan generationerna av faktorerna som försvårat fanns i påståendet “Att vara
ensam kvinna bland många män inom tränarkåren” där den yngre generationen skattade
detta lägre jämfört med den äldre generationen.

Slutsats
Våra resultat visar tendenser på att i vissa påståenden har förutsättningarna för kvinnliga
fotbollstränare förändrats med tiden, men det finns fortfarande mycket som behöver utvecklas
och förbättras. Det högsta skattningsvärdet för den faktorn som bidragit eller försvårat mest
till valet att fortsätta som tränare efter sin spelarkarriär hittas i samma påståenden för båda
generationerna.
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1. Introduktion
Trots en historiskt mansdominerad värld så väljer vissa kvinnor att bli fotbollstränare. Den
här uppsatsen kommer undersöka vad som bidragit till att en del kvinnliga fotbollsspelare gått
vidare med en tränarroll och vad anledningarna till det kan ha varit.

1.1 Bakgrund
Fotbollen är en av världens största och äldsta sporter och har utövats sedan Antikens
Grekland. Då utövades sporten främst av män och det var inte förrän vid enstaka tillfällen i
slutet av 1800-talet som fotbollen utövades av kvinnor. Däremot tog det nästan ytterligare
100 år innan damfotbollen blev en organiserad tävlingsidrott och i Sverige skedde det inte
förrän på 1960-talets slut. (Hjelm 2004, s. 39 ff.)

Över åren har både spelare, tränare och supportrar varit tvungna att ta sig över många hinder
för att kvinnor ska få spela fotboll offentligt på existerande fotbollsplaner och arenor, för att
få vara med i tävlingar och mästerskap och framförallt att få utöva sporten på samma villkor
som männen. Att vara kvinnlig fotbollstränare på 1970-talet var inte tänkbart då idealet var
att tränaren skulle vara strikt, stark, maskulin och av det manliga könet för att ha möjlighet att
få spelarnas respekt och kunna bedriva välfungerande träningar. (Hofmann & Sinning 2017)

Sverige har dock länge varit en av de mest pådrivande och framgångsrika nationerna inom
damfotbollen och på senare år har den vuxit ännu mer. Bidragande faktorer till detta kan vara
de internationella framgångarna damlandslaget hade i början av 2000-talet, då antalet utövare
växte med 39 %. (Gottfridsson 2004, s. 372 ff.) Efter det har intresset för damfotbollen
fortsatt att expandera både gällande antalet utövare men även gällande dess plats i media.
Detta har medfört ökade möjligheter för damfotbollsspelare att utöva fotboll på både
professionell och semiprofessionell nivå. (Datson et al. 2014) Det är fortfarande stora
skillnader mellan dam- och herrfotboll beträffande ekonomin när det kommer till spelar- och
tränarlöner samt sponsorer. Trots att möjligheterna för kvinnor och flickor att utöva sport har
ökat, är kvinnor fortfarande starkt underrepresenterade i alla sorters ledarskap på alla nivåer
av idrott. (Burton 2014)
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2. Forskningsöversikt
Trots ett mansdominerat yrke så har antalet kvinnliga tränare ökat med åren. Totala antalet är
emellertid fortfarande lågt i jämförelse med herrsidan (Hofmann & Sinning 2017). Vidare har
antalet kvinnliga tränare som deltagit i stora mästerskap under de senaste åren ökat, men är i
förhållande till männen lågt (Hofmann et al. 2014). Hofmann och Sinning (2017)
uppmärksammade även att det inte fanns en enda kvinna som tränade ett herrlag när deras
studie gjordes. Utvecklingen har dock gått framåt, från att kvinnliga fotbollstränare på 1970talet fått kämpa sig in i en exkluderande och nedlåtande fotbollsvärld till att några år senare
känna sig mer respekterade och stöttade av både det tyska fotbollsförbundet och även
resterande människor runt omkring. Dock anser Hofmann och Sinning att det fortfarande är
en utmaning att bli kvinnlig fotbollstränare, då det finns liknande hinder och föreställningar
som behöver övervinnas som på 1970-talet. Även frågan gällande att kvinnor ska träna ett
herrlag ses som en utmaning och en uppmaning för framtiden. Om detta skulle ske en dag,
anses det vara en seger för damfotboll överlag. (ibid.)

Som tidigare nämnt är kvinnor underrepresenterade i både ledar- och tränarroller när det
kommer till idrottssammanhang, då män fortfarande har störst möjlighet att bli tilldelade
dessa positioner (Mast 2005). För att undersöka bristen på kvinnor i ledarpositioner inom
idrott har flera studier genomförts med syftet att ta reda på varför de är så
underrepresenterade. Burton (2014) undersökte detta på tre olika nivåer för att försöka
förklara det. På första nivån redogjordes det att kön har en stor påverkan på idrottssamhället
överlag medan på nästa nivå diskuterades det hur stereotypiska ledare, diskrimineringsfrågor
och könsbestämda kulturer påverkar kvinnors möjligheter. Burton avslutade med att på sista
nivån undersöka vilka förväntningar kvinnor har i ledarpositioner, deras arvode och hur olika
interaktioner påverkar deras karriärutveckling. Forskningsstudien har bidragit till att enklare
kunna kartlägga bristen på kvinnor i ledarpositioner inom idrott. (ibid.)

En av anledningarna till att kvinnor är underrepresenterade i tränaryrket kan bero på hur
klubbar väljer att rekrytera sina tränare (Mast 2005). Eftersom det oftast är män som innehar
de högre ledarpositionerna och därmed är ansvariga för rekryteringen är chansen större att de
anställer en man än en kvinna (Cunningham & Sagas 2005; Mast 2005). Schlesinger &
Weigelt-Schlesinger (2013) analyserade om könsstereotyper har påverkat de strukturella
förutsättningarna gällande rekrytering av tränare till fotbollsklubbar och om det i sin tur kan
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ha bidragit till uteslutande av kvinnor i tränarpositioner. Resultatet visade att det är oerhört
svårt att som kvinnlig tränare behöva hävda sig mot sina manliga kollegor eftersom kvinnor
med jämna mellanrum oftare måste demonstrera sina fotbollsspecifika analytiska förmågor
jämfört med sina manliga kollegor. Det här för att kunna få samma acceptansnivå som deras
manliga tränarkollegor. (ibid.) Andra utmaningar som kvinnor ställs inför i sin tränarkarriär
är svårigheten med att kombinera jobb, familj och fotboll och samtidigt få ekonomin och
vardagen att gå ihop (Hofmann et al. 2014). Sammanfattningsvis, potentiella kvinnliga
tränare behöver inte bara ha en hög grad av teknisk kompetens, utan de måste även ha högt
självförtroende för att kunna förminska stereotyperna som finns inom tränaryrket
(Schlesinger & Weigelt-Schlesinger 2013; Ridgeway 2001; Norman 2010).

För att kartlägga hur klimatet och utbildningsmöjligheterna för kvinnliga fotbollstränare är
undersöktes detta av Lewis, Roberts och Andrews (2015). Resultatet visade på att det
förekom höga nivåer av könsdiskriminering och att kvinnorna alltid kände att de behövde
bevisa sig värdiga sin plats. Även Norman (2010) har uppmärksammat detta och framhäver
att bristen på kvinnliga förebilder inom tränarvärlden är ett problem som borde ses över.
Enligt Lewis, Roberts och Andrews (2015) kan bristen av kvinnliga förebilder vara en av
anledningarna till att kvinnor har det svårt att förstå och integrera sig i den mansdominerade
coaching-hierarkin. Det finns helt enkelt för få förebilder som vågar bryta mönstret och gå
emot de förutfattade meningarna som finns om att kvinnor inte skulle vara lika kompetenta
till att träna lag som män. (ibid.)

Förslag på hur man ska göra för att ge kvinnliga tränare en större chans till att ta mer plats på
arbetsmarknaden uppkommer kontinuerligt. För att få djupare kunskap om detta undersökte
Norman (2012) hur man kan utveckla och utbilda fler kvinnliga tränare. Vid tillfället datan
hämtades in fanns inga kvinnor som coachade ett manligt lag i Storbritannien. Tack vare
studien framkom fyra viktiga faktorer som kan vara avgörande för att få fram fler kvinnliga
tränare. Dessa fyra faktorer var: (1) förebilder och mentorskap, (2) bättre möjligheter och
kvalitet på coachingmöjligheter, (3) skapande av stödjande nätverk samt (4) införa en policy
om diskriminering. Alla dessa är viktiga grundpelare som måste arbetas med för att tillgodose
kvinnors möjligheter till en tränarkarriär. Norman (2012) har tillika som Cunningham &
Sagas (2005) även uppmärksammat att kvinnor på grund av deras kön begränsas i sina
möjligheter till utveckling. Forskarna påpekar också att det inte tas ansvar för att utveckla
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kvinnliga ambitiösa tränare, något som är en av de mest bidragande faktorerna till att kvinnor
har det svårt att slå sig fram som tränare. (ibid.)

Som presenterats ovan finns det i dagsläget flera studier som undersökt anledningarna till
varför kvinnor är underrepresenterade i tränaryrket. Vidare finns även studier om hur man
kan bidra till att fler kvinnor utbildar sig till tränare samt vad som kan underlätta deras
utbildning. Däremot saknas det forskning om de bidragande faktorerna till varför kvinnor
väljer en tränarkarriär, samt om de faktorerna har förändrats med åren. Föreliggande studie
ämnar att undersöka detta och för att få en bredare och djupare förståelse inleddes studien
med för-intervjuer om ämnet, innan den kvantitativa delen påbörjades.
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3. Syfte och frågeställningar
Syftet med den här studien är att undersöka vad som påverkat kvinnliga fotbollsspelare till att
engagera sig som tränare samt om förutsättningarna för kvinnliga fotbollstränare förändrats
genom att jämföra en yngre och en äldre generation.
● Vilka faktorer har bidragit till att kvinnliga fotbollsspelare valt att bli tränare?
● Finns det någon skillnad mellan generationer av kvinnliga fotbollstränare gällande
vilka faktorer som påverkat deras beslut att bli tränare?
● Finns det någon skillnad mellan generationer av kvinnliga fotbollstränare gällande
vilka faktorer som försvårat deras tränarkarriär?

Hypotesen i arbetet är att det kommer finnas skillnader mellan den äldre generationen och
den yngre generationen om vad som påverkat dem till att engagera sig som tränare samt att
förutsättningarna kommer ha förändrats.
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4. Metod
4.1 Metodval
För att få en bredare förståelse kring kvinnliga fotbollstränares syn på sin tränarroll har
metodvalet utmynnat i en enkätundersökning som har baserats på semistrukturerade
intervjuer. Att göra en kombinerad studie med olika metoder bidrar till en mer heltäckande
undersökning där fler infallsvinklar täcks in (Eliasson 2013, s. 30 f.). Enkäten är även
inspirerad av det validerade självskattningsformuläret Coach Motivation Questionnaire
(CMQ), ett forskningsverktyg som används för att öka förståelsen för tränare och
tränarrelaterade motivationsfrågor (McLean, Mallet, & Newcombe 2012). Enkäten är
utformad på liknande sätt som CMQ och använder sig av samma skattningsskala samt att
någon fråga har använts och omformulerats för att anpassas till den grupp som ingick i
studien. Tidigare forskning inom detta ämnesområde har genomsyrats av kvalitativa studier
och valet föll då på att istället göra en kvantitativ studie.

Trost och Hultåker (2016, s. 10) anser att det kan vara en fördel att ha en kvalitativ
undersökning som grund för en kvantitativ studie i många fall. Den största fördelen med förintervjuerna var att det undveks att egna förutfattade meningar skulle bestämma riktningen på
enkäten, något som annars kan vara ett problem enligt Patel och Davidson (2011, s. 82 f.).
Det hade kunnat resultera i att synvinklar och faktorer från de olika generationerna hade
uteblivit om inte för-intervjuerna genomförts och använts. Eftersom ett bredare synsätt
eftersträvades användes istället respondenternas svar till utformningen av enkäten. Enkäten
var enkelt utformad och innehöll frågor med redan färdiga påståenden som deltagarna tog
ställning till på en Likertskala mellan 1-6 (Berntson et al. 2016, s. 116 f.). Beslutet att
använda en jämn skattningsskala med ingen neutral mittpunkt valdes för att deltagarna bör ha
en uppfattning om påståendet då de är baserade på åsikter från ett likvärdigt urval. Deltagarna
var därmed tvungna att ta en positiv eller negativ ställning till påståendet vilket medförde att
variansen ökade (ibid.). Tack vare de redan färdiga påståendena gav det en högre grad av
strukturering och standardisering i enkäten (Patel & Davidson 2011, s. 79).
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4.2 Urval
Urvalet baserades på två olika generationer av fotbollsspelare som gått vidare till att bli
tränare. Orsakerna till att dela upp spelarna i generationsgrupper var för att undersöka om de
eventuella gemensamma nämnarna förändrats med åren samt om utmaningarna är desamma
nu som då. Generationerna var följande:

Generation 1 (G1): Födda 1979 eller senare (39 eller yngre)
Generation 2 (G2): Födda 1978 eller tidigare (40 eller äldre)

Generationsgränserna motiverades genom att det 2003 skedde en stor förändring inom
damfotbollen, då det svenska damlandslaget vann VM-silver. Damfotbollen expanderade
kraftigt och sporten blev alltmer populär att både utöva och följa i media och på television
(Gottfridsson 2004, s. 376 f.). Det var då damfotbollen började förändras på riktigt och
kvinnor kunde utöva fotboll på en organiserad professionell nivå (Wegerup 2005, s. 23).
Spelarna som deltog i VM 2003 och bidrog till den stora förändringen är nu omkring 40 år
och därför valdes denna brytpunkt som en lämplig gräns.

Urvalskriterierna var:


Ska ha spelat fotboll i minst tio år då erfarenheter som fotbollsspelare är värdefulla i
en tränarroll.



Ska minst ha utbildningen UEFA B Ungdom-, Steg 2- eller Basutbildningsnivå från
Svenska Fotbollförbundet, som är utbildningsnivå två av fyra möjliga.

Intervjuerna omfattade fyra deltagare, två kvinnor från vardera generation. Enkäten skickades
till 206 deltagare.

4.3 Procedur
Innan undersökningen började, bearbetades litteratur och tidigare forskning som kändes
relevant för studien samt en preliminär tidsplan sattes upp. Därefter undersöktes hur stort
urvalet i studien kunde bli då populationen var något begränsad. Svenska Fotbollförbundet
(SvFF) kontaktades för att ta reda på hur många kvinnliga fotbollsspelare som genomfört
SvFFs tränarutbildningar samt spelarnas födelseår. Listorna från SvFF kompletterades
ytterligare genom sökningar på internet för att bli fullständig med mejladresser alternativt
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telefonnummer i fall det saknades. De fyra deltagarna som ingick i intervjudelen av studien
valdes ut strategiskt från den sammanställda listan för att få en åldersspridning på deltagarna
och för att prioritera möten istället för telefonsamtal. Det var två deltagare från varje
generation med åldrarna 26, 37, 46 och 58 år. Tre av intervjuerna skedde via möte medan en
genomfördes via telefon.

När intervjuerna ägde rum fördelades arbetet genom att en intervjuade medan den andra
antecknade svaren på en dator. Så mycket som möjligt av svaren skrevs direkt in i
intervjuguiden (se bilaga 3) under respektive fråga under samtalets gång. Alla intervjuer
spelades även in på en iPhone 6 i appen röstmemo för att ha möjligheten att lyssna om och
försäkra att ingen viktig information uteblivit.

4.3.1 Utformning av enkäten
Intervjuerna inledde utformningen av enkäten och var semistrukturerade då det eftersträvades
en viss öppenhet i samtalet. Förutbestämda huvudfrågor hade formulerats och låg i fokus
under samtalet. Intervjuerna hade låg strukturering då respondenten fick styra samtalet och
ordningsföljden på frågorna samt att följdfrågor formulerades beroende på tidigare svar
(Trost & Hultåker 2016, s. 57).

En av frågorna såg ut på följande sätt:
Varför har du valt att bli tränare?
●

Vad vill du åstadkomma med din tränarroll?

●

Vad är ditt nuvarande mål med din tränarroll?

Svaren analyserades genom att sammanställas i olika kategorier där gemensamma faktorer
plockades ut och utgjorde grunden för frågorna och svarsalternativen i enkäten.

Enkäten (se bilaga 5) utformades i Google Formulär med tre olika avsnitt. Första avsnittet
innehöll sex bakgrundsfrågor gällande deltagarnas tränarkarriär och deras fotbollsutövande.
Andra avsnittet innehöll en fråga med åtta antal påståenden om faktorer som påverkat deras
tränarkarriär som deltagarna fick ta ställning till. Avsnitt tre behandlade en fråga med åtta
påståenden om faktorer som försvårat kvinnornas tränarkarriär. Deltagarna hade möjlighet att
komma med egna kommentarer efter varje avsnitt. Enkäten avslutades med en öppen fråga
om det funnits något som underlättat deras tränarkarriär.
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Utdrag av fråga som ingick i enkäten:
Skatta på vilket sätt nedanstående faktorer påverkat ditt beslut till att bli tränare?
Sätt ett värde på varje påstående mellan skalan 1-6.
1 om den inte påverkat ditt beslut alls, 6 om du tycker den påverkat väldigt mycket.

1.

Jag brinner för damfotbollen

2.

Jag får så mycket energi och glädje tillbaka

3.

Jag vill inspirera andra med hjälp av mina erfarenheter

4.

Jag vill kunna försörja mig på min tränarkarriär

5.

Jag vill utveckla individer till att bli bra fotbollsspelare

6.

Jag vill utveckla min ledarskapsförmåga

7.

Jag har haft bra kontaktnät som hjälpt mig inom fotbollen

8.

Jag har haft förebilder jag vill efterlikna

● Något annat du vill tillägga som har påverkat ditt beslut att bli tränare?

9.

Enligt Hagevi och Viscovi (2016, s. 168 f.) medför pilotundersökningar att felaktigt
ifyllande av enkäten, missförstånd eller bortfall på vissa specifika frågor kan undvikas
i själva undersökningen. För att höja reproducerbarheten genomfördes därför en
pilotundersökning där enkäten skickades ut till fyra deltagare med syftet att pröva
formuläret. Enkäten reviderades därefter och fyra påståenden skrevs om för att bli mer
precisa. Det gällde påstående 4 från enkätens andra del, som skrevs om från ”Jag vill
tjäna pengar” till ”Jag vill kunna försörja mig på min tränarkarriär” samt påstående
7, som skrevs om från ”Jag har haft bra kontaktnät” till ”Jag har haft bra kontaktnät
som hjälpt mig inom fotbollen”. Från tredje delen av enkäten skrevs påstående 4 om
från ”Att det varit jobbigt att vara ensam kvinna bland många män” till ”Att vara
ensam kvinna bland många män inom tränarkåren” samt påstående 6 ”Att det är så
mycket sämre förutsättningar än på herrsidan” till ”Att det är sämre förutsättningar
än på herrsidan gällande resurser och organisation”.

När enkäten var reviderad skickades den ut till 206 mejladresser där 16 var ofullständiga
vilket kompletterades med smsutskick till 12 av dessa personer. Totalt besvarade 102 kvinnor
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enkäten varav 98 uppfyllde urvalskriterierna, där 47 personer (48 %) var från generation 1
och 51 (52 %) var från generation 2.

Datan fördes in i Microsoft Excel 2013 (Excel) för sammanställning och kodning. Deltagarna
delades in i de två generationerna där den yngre generationen fick siffran 1 och den äldre
generationen siffran 2. Detta för att enklare få en överblick över datan och för att underlätta
analyseringen i IMB SPSS Statistics 24 (SPSS). I Excel beräknades medelvärde (medel),
standardavvikelse (SD), det högsta värdet (max), det minsta värdet (min) samt hur många
som hade vilken utbildning i båda generationerna.

4.3.2 Statistisk analys
För att genomföra den statistiska analysen användes programmet SPSS. En undersökning om
datan var normalfördelad eller inte genomfördes med hjälp av histogram och boxplots för
respektive påstående. Det visade sig att datamaterialet inte var normalfördelat och därför
användes det icke-parametriska testet, Mann-Whitney, för att jämföra båda generationerna.
Alfa-värdet sattes till 0,05. Medelvärdet för respektive generation i varje påstående jämfördes
även för att se om det fanns någon skillnad i hur högt generationerna skattade påståendena.
Det antogs även att det fanns en underliggande kontinuerlig fördelning av datan utifrån vår
svarsskala och därför valdes det att jämföra medelvärde som centralmått och som
spridningsmått användes standardavvikelse. Detta för att även kunna se små skillnader mellan
generationerna, trots att median egentligen är att föredra när ordinaldata används. Då många
test genomförs i undersökningen, och det därmed finns risk för massignifikansproblematik,
tolkades resultaten med försiktighet.

4.4 Etiska överväganden
Studien har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets krav för att uppfylla forskningens etiska
principer och för att undvika missförstånd hur respondenternas information och svar kommer
att behandlas (“Forskningsetiska principer - inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning” 1990). För att upprätthålla informationskravet gavs det i samband med enkäten ut
ett informationsbrev (se bilaga 4). Där beskrevs studiens syfte samt deltagarnas roll i studien
och att empirin som samlas in endast används för studiens ändamål. Eftersom enkäterna
besvaras anonymt går det inte spåra svaren till någon identitet och därmed appliceras
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konfidentialitetskravet in i studien. Även deltagarna i intervjuerna fick ett informationsbrev
(se bilaga 2) om hur deras medverkan kommer vara avgörande för studien och att inga svar
kommer gå att koppla till någon person och hanteras konfidentiellt enligt GIH:s riktlinjer för
personuppgiftsbehandling.

För att säkerhetsställa att respondenterna läste igenom informationsbrevet och gav sitt
samtycke för sitt deltagande i studien inleddes enkäten med just ett sådant påstående: ”Jag
väljer att delta i studien och godkänner att Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, behandlar
mina svar i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information”. För att
sedan kunna ingå i studien behövde deltagarna aktivt godkänna detta.

4.5 Validitet och reliabilitet
Eftersom metoden i vår studie är kvantitativ, med inslag av semistrukturerade intervjuer, är
validiteten högre än om vi enbart skulle genomfört en kvantitativ studie då vi både får bredd
och djup i studien. Den externa validiteten är också av högre grad eftersom vi använder oss
av en kvantitativ studie med ett relativt stort urval. Enkätens frågor och svarsalternativ är
relativt hög tillförlitlighet då de baseras på information från respondenter i samma
population. Detta leder även till att reliabiliteten höjs. Tack vare pilotstudierna ökade
validiteten och missförstånd kunde undvikas tillsammans med partiellt bortfall då
korrigeringar av frågorna och svarsalternativen gjordes innan enkäten skickades ut. (Patel &
Davidson 2011, s. 102 ff.) Det validerade självskattningsformuläret CMQ bidrog med en
högre validitet då forskare utvärderat och godkänt den i tidigare studier.

Genom den detaljerade metodbeskrivningen för studien stärkts reproducerbarheten då den
skulle kunna genomföras på liknande sätt av andra intresserade (Patel & Davidson 2011, s.
104 ff.).
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5. Resultat
Som tabell 1 visar skiljer det 15 år i medelålder mellan generationerna medan differensen
endast är fem år i hur länge de varit aktiva fotbollsspelare. År sedan första tränaruppdraget
bör inte förväxlas med tränarerfarenhet (se figur 1).
Tabell 1 – Medelvärde, standardavvikelse, min- och maxvärde för ålder, år sedan första tränaruppdraget och år
som aktiv fotbollsspelare i respektive generation.

I tabell 2 finner vi att generation 2 har högre utbildningsnivå då ett större antal genomfört en
UEFA A-utbildning (motsvarande) eller högre.
Tabell 2 - Utbildningsnivåer i respektive generation.

Figur 1 visar att generation 1 har betydligt mindre tränarerfarenhet jämfört med generation 2.
Majoriteten av generation 2 (65 %) har 11 års tränarerfarenhet eller längre.

Figur 1 - Översikt över hur många års tränarerfarenhet respektive generation har.
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5.1 Faktorer som bidragit till att kvinnliga fotbollsspelare valt att bli tränare
Frågeställningen “Vilka faktorer har bidragit till att kvinnliga fotbollsspelare valt att bli
tränare?” besvarades av respondenterna från för-intervjuerna och presenterades genom
följande påståenden i enkäten:

1. Jag brinner för damfotbollen
2. Jag får så mycket energi och glädje tillbaka
3. Jag vill inspirera andra med hjälp av mina erfarenheter
4. Jag vill kunna försörja mig på min tränarkarriär
5. Jag vill utveckla individer till bra fotbollsspelare
6. Jag vill utveckla min ledarskapsförmåga
7. Jag har haft bra kontaktnät som hjälpt mig inom fotbollen
8. Jag har haft förebilder jag vill efterlikna

Sex av åtta av de ovanstående faktorerna styrktes av enkätsvaren då medelvärdet plus
standardavvikelsen hamnade på värdet fyra eller högre (av sex möjliga, se tabell 3).
Påstående 4 “Jag vill kunna försörja mig på min tränarkarriär” hade medelvärdet 3,05
(SD±1,84) och påstående 8 “Jag har haft förebilder jag vill efterlikna” hade medelvärde 3,39
(SD±1,58) hade inte lika stor betydelse.

Ytterligare faktorer som framkom från kommentarerna från de olika generationerna i
enkätens öppna fråga:
“Något annat du vill tillägga som har påverkat ditt beslut att bli tränare?”
“Vill utveckla flick- och damfotbollen så den får samma utrymme som herrarna.”
“Brinner för fotboll i helhet, inte enbart damfotboll.”
“Vill kunna engagera mig i mitt intresse så länge som möjligt.”
“Ådrog mig skada som ledde till tränaruppdrag.”
“Jag vill arbeta med och utveckla barn och ungdomar.”
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5.2 Skillnad mellan generationer av kvinnliga fotbollstränare gällande vilka
faktorer som påverkat deras beslut att bli tränare
Tabell 3 - Medelvärde, standardavvikelse, min- och maxvärde för generation 1 och 2 gällande faktorer som
påverkat deras beslut att bli tränare
G1 - Medelvärde (± SD) G2 - Medelvärde (± SD) G1 - Range (Min-Max) G2 - Range (Min-Max)

51

Antal (N)

47

51

47

1. Jag brinner
för damfotboll

4,60 ± 1,62

4,84 ± 1,29

1-6

1-6

2. Jag får så mycket glädje
och energi tillbaka

5,13 ± 1,01

5,39 ± 0,70

2-6

4-6

3. Jag vill inspirera andra
med hjälp av mina
erfarenheter

5,17 ± 0,99

5,37 ± 0,94

3-6

2-6

4. Jag vill kunna försörja
mig på min tränarkarriär

3,19 ± 1,78

2,92 ± 1,91

1-6

1-6

5. Jag vill utveckla
individer till att bli bra
fotbollsspelare

5,38 ± 0,92

5,78 ± 0,46

3-6

4-6

5,13 ± 1,15

5,33 ± 0,89

2-6

3-6

4,49 ± 1,00

3,90 ± 1,36

2-6

1-6

3,68 ± 1,59

3,21 ± 1,55

1-6

1-6

6. Jag vill utveckla min
ledarskapsförmåga
7. Jag har haft bra
kontaktnät som hjälpt mig
inom fotbollen
8. Jag har haft förebilder
jag vill efterlikna

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

Svarsalternativ: 1 = inte påverkat alls, 6 = påverkat väldigt mycket.

Medelvärdet plus standardavvikelsen för påståendena 4, 7 och 8 var högre för G1 än G2.
Skillnader går även att hitta i minsta (min) skattningsvärdet per fråga, till skillnad från
maxvärdet som ser likadant ut i båda generationerna.
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Tabell 4 - Skillnad mellan generationer av kvinnliga fotbollstränare gällande faktorer som påverkat deras beslut
att bli tränare från ett Mann-Whitney test. * p < 0.05

För mean rank, hittas tillika som i tabell 3, ett högre värde i påstående 4, 7 och 8 för
generation 1. Det innebär att de överlag har skattat dessa faktorer högre och tycker det
påverkat dem mer i jämförelse med generation 2. Det finns däremot endast skillnader i både
påstående 5 och 7 som är statistiskt signifikanta då alfa-värdet var satt till 0,05. På grund av
massignifikansproblematiken beaktas dessa med försiktighet gällande att dra några starka
slutsatser för framförallt påstående 7 eftersom p-värdet ligger ganska nära 0,05 där.
Några kommentarer från de olika generationerna i enkätens öppna fråga “Något annat du vill
tillägga som har påverkat ditt beslut att bli tränare?”
Generation 1: “Jag brinner för fotboll. Inte endast damfotboll.”
“I starten fanns det noll tankar på att jag skulle kunna försörja mig på det hela utan det var endast ett
brinnande intresse och en hobby, medan idag är det mitt heltidsjobb [...]”
“Vill kunna engagera mig i mitt intresse så länge som möjligt.”
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“Jag tvingades sluta spela fotboll pga skador och ville inte släppa fotbollen. Blev nästan en större
passion än att spela själv. ”
Generation 2: “Brinner för fotboll i helhet, inte enbart damfotboll.”
“Vill utveckla flick- och damfotbollen så den får samma utrymme som herrarna.”
“Jag vill arbeta med och utveckla barn och ungdomar.”
“Ådrog mig skada som ledde till tränaruppdrag.”

I kommentarerna från den öppna frågan hittas inga specifika mönster om vilka kommentarer
som kommer från vilken generation. Kommentarerna överlag berör ungefär samma saker, där
det frekvent uppkom anmärkningar om första påståendet, då att många brinner för fotboll i
helhet och inte enbart damfotboll. Dessutom förekom det ofta kommentarer om avslutad
spelarkarriär på grund av skada vilket ledde till tränaruppdrag för att fortsätta vara aktiv inom
fotbollen.

5.3 Finns det någon skillnad mellan generationer av kvinnliga fotbollstränare
gällande vilka faktorer som försvårat deras tränarkarriär?
Tabell 5 - Medelvärde, standardavvikelse, min- och maxvärde för generation 1 och 2 gällande faktorer som
försvårat deras tränarkarriär
G1 - Medelvärde (± SD) G2 - Medelvärde (± SD) G1 - Range (Min-Max) G2 - Range (Min-Max)
Antal (N)

47

51

47

1. Att man måste
kombinera
det med ett annat yrke

51

3,89 ± 1,61

4,31 ± 1,41

1-6

1-6

2. Att det oftast är jobb
på kvällstid

3,55 ± 1,59

3,88 ± 1,60

1-6

1-6

3. Att kombinera med
familjeliv

3,55 ± 1,68

3,92 ± 1,64

1-6

1-6

4. Att vara ensam kvinna
bland många män inom
tränarkåren

2,91 ± 1,68

3,59 ± 1,69

1-6

1-6

5. Att det är för dålig
ekonomisk ersättning

3,77 ± 1,58

4,29 ± 1,76

1-6

1-6

6. Att det är sämre
förutsättningar än på
herrsidan gällande
resurser och organisation

3,89 ± 1,73

4,51 ± 1,36

1-6

1-6

7. Att det finns förutfattade
meningar om kvinnor inom
fotbollen

3,28 ± 1,73

3,92 ± 1,59

1-6

1-6

8. Att det funnits för få
kvinnliga förebilder och
mentorer att vända sig till

2,81 ± 1,65

3,18 ± 1,52

1-6

1-6

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

Svarsalternativ: 1 = inte försvårat alls, 6 = försvårat väldigt mycket
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För medelvärdet hittas ett högre värde i alla påståendena för generation 2. Medelvärdet minus
standardavvikelsen (SD) ligger också på ett högre värde i alla påståenden för G2. Maxvärdet
(max) och minsta (min) skattningsvärdet ser likadant ut i båda generationerna.

Tabell 6 - Skillnad mellan generationer av kvinnliga fotbollstränare gällande faktorer som försvårat deras
tränarkarriär från ett Mann-Whitney test. * p < 0.05
Påstående
1. Att man måste kombinera
det med ett annat yrke

2. Att det oftast är jobb
på kvällstid

3. Att kombinera med
familjeliv
4. Att vara ensam kvinna
bland många män inom
tränarkåren
5. Att det är för dålig
ekonomisk ersättning
6. Att det är sämre
förutsättningar än på
herrsidan gällande resurser
och organisation
7. Att det finns förutfattade
meningar om kvinnor inom
fotbollen
8. Att det funnits för få
kvinnliga förebilder och
mentorer att vända sig till

Generation Antal (N) Mean Rank

1

47

45,7

2
Total
1

51
98
47

53,0

2

51

52,3

Total

98

1

47

46,1

2

51

52,6

Total

98

1

47

43,7

2

51

54,0

Total

98

1

47

44,7
54,0

p-värde

0,196
46,5

0,303

0,248

0,048*

2

51

Total

98

1

47

43,8

2

51

54,7

Total

98

1

47

44,0

2

51

54,6

Total

98

1

47

45,7

2

51

53,0

Total

98

0,099

0,052

0,063

0,200

I kolumnen mean rank för faktorer som försvårat deras tränarkarriär, visas att den äldre
generationen (G2) skattat alla påståenden högre jämfört med den yngre generationen (G1).
Den enda signifikanta skillnaden visas i påstående 4 då alfa-värdet var satt till 0,05. På grund
av massignifikansproblematiken beaktas det med försiktighet gällande att dra några starka
slutsatser eftersom p-värdet ligger nära 0,05 där. Sedan finns det tendenser till signifikant
skillnad i påstående 6 och 7 men inga större slutsatser kan dras här heller.
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Några kommentarer från de två generationerna i enkätens öppna fråga:
“Något annat du vill tillägga som har varit en utmaning för dig under din tränarkarriär?”
Generation 1: “Slå sig fram bland manliga tränare med starka åsikter.”
“Att få män att lyssna på en ung kvinna.”
“Min relativt unga ålder, vilket gjorde att man inte togs på allvar utan behövde överprestera för att få
respekt av andra.”
“Att organisationerna styrs av män som lyfter män!”
“Att man som kvinna hela tiden var tvungen att vara lite ”bättre” än männen för att bli accepterad.”
“Mycket av ovan har egentligen bara varit ytterligare ”tändvätska” för mig.”

Generation 2: “Att utbilda sig tar lång tid när det ska kombineras med tex egen karriär, mycket skjuts
upp!”
“Omgivning, framförallt män trott sig kunna påverka mina beslut som tränare pga att jag varit kvinna. “
[...] “och man känner sig många gånger ensam i en förening och måste hela tiden försvara sig med sin
kompetens för att man blir ifrågasatt i sina beslut och hur man gör och varför. Där mina manliga
kollegor slipper försvara sig utan då gör man som de säger utan att blinka.”
“Generellt sett: Kvinnliga tränare måste ha en enorm mental styrka, står och faller själv utan nätverk
och betydligt högre kompetens än dito manlig tränare för att komma på fråga. Rekrytering görs inte av
kvinnliga tränare utan även till tjejlag så ses bara manliga tränare oavsett om de inte ha någon
utbildning alls, ej spelat, så spelar det ingen roll. “
“Inställning från distriktsförbund har varit diskriminerande.”
[...] “är ganska trött på att få frågor liknande "Du som kommer från damsidan...? Jag är så gammal nu
att jag blir förbannad. Tidigare försökte jag se förbi, rycka på axlarna, ibland passa in. Nu är jag stolt,
lite argare, mer erfaren kvinna[...] “
[...] “dock så är ju fotbollen under enorm utveckling till det bättre men många kvinnliga tränare högt
upp i systemet är betydligt ensammare än männen eftersom många män som finns nu i maktpositioner
frågar inte de kvinnliga tränarna om råd eller att de ska vara med i utvecklingsprojekt, utan allt
rekryteras fortfarande bland männen. För kommande generationer så kommer landskapet se annorlunda
ut som tur är och att fler och fler tjejer har möjlighet att satsa på en karriär inom fotbollen vilket inte
var möjligt på 80-90 talet för de flesta kvinnor som hade motivationen och ville så slog de snabbt i
glastaket och blev sk obekväma för att de var en egen individuell person liksom de manliga tränarna får
vara.”
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I kommentarerna från den öppna frågan hittas det mönster i att generation 1 tycker deras unga
ålder även försvårat deras tränarkarriär. Överlag handlar kommentarerna om problematiken
att vara kvinna i en mansdominerad bransch.

5.4 Övriga kommentarer från frågan: ”Finns det något som du tycker har
underlättat för dig i din tränarkarriär?”
Faktorer som framkom från kommentarerna från de två generationerna i enkätens öppna fråga
“Finns det något som du tycker har underlättat för dig i din tränarkarriär?”
Generation 1: “Att jag är kvinna är ibland en fördel då det ger mig tillgång till att få ingå i nätverk
med bra kvinnliga förebilder. “
“Att de få kvinnliga förebilderna varit riktigt bra och härliga!”
“Engagerade, kunniga och målmedvetna kvinnliga tränarkollegor och förebilder. Samt flera manliga
tränarkollegor och utbildare som verkligen peppat och hjälpt mig och lyssnat på mig i mina
funderingar.”
“Att jag varit kvinna, det gör mig mer unik:)”
“Jag har haft fördelen att få ha en del kvinnliga tränare som mentorer.”
“Att ha haft en "mentor" som tog till sig mig från början. “
“Min pedagogiska utbildning.”

Generation 2: “Mitt nätverkande med andra tjejer/kvinnor för att stötta varandra så man inte känner
sig ensam och för att veta att man inte är ”dum” där fler av oss möter samma problematik”
“Har haft fina manliga mentorer genom min karriär som ställt upp och stöttat under tiden.”
“Jag har haft en mentor som varit ovärderlig. Han har stöttat mig både som tränare och människa i
med- och motgång.”
“[...] Nu på senare år har man märkt att kontakter är a och o, det är av stor betydelse. Vilket jag jobbat
hårt på, dels genom att träffa andra tränare, besöka olika elittränare och deras träningar, gå på kurser
och utbildningar där man träffar många kollegor om igen och jag har ett driv och en bestämdhet att
komma uppåt i karriären. Jag har investerat mycket tid, kraft och pengar på att vilja kunna jobba som
tränare. Ett arbete som ger mig tillfredsställelse genom att utveckla andra människor i deras idrott och
som människor.”
“Att jag gick en utbildning som spelare då var det enklare att ta uppdrag o fortsätta.”
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“Att jag har haft viljan till att bli tränare, att få hålla på med fotboll. Jag har gått min egen väg och tagit
mig fram på olika sätt. I den fotbollsvärld jag lever nu har jag fantastiska människor omkring mig, både
killar o tjejer.”
“Haft turen att haft en bra arbetsgivare som sett det som positivt med tränarrollen, kunnat få gå tidigare
från mitt ordinarie arbete t.ex.”

I de egna kommentarerna hittas det mönster om att flertal från generation 1 nämner att
kvinnliga förebilder och mentorer underlättat deras tränarkarriär. Generation 2 däremot
nämner oftare manliga förebilder och kollegor. Generation 1 berör även att det ibland är en
fördel att vara kvinna i branschen.
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6. Diskussion
Syftet med föreliggande studie var att jämföra två generationer kvinnliga fotbollstränare om
faktorer som påverkat och försvårat deras tränarkarriär. Av faktorerna som bidragit till att
kvinnorna valt att bli tränare fanns det störst signifikant skillnad mellan generationerna i
påstående 5“Jag vill utveckla individer till att bli bra fotbollsspelare”, där den äldre
generationen skattade påståendet högre. Det fanns även tendenser till signifikant skillnad i
påstående 7“Jag har haft bra kontaktnät som hjälpt mig inom fotbollen”, där den yngre
generationen skattade påståendet högre. Av faktorerna som försvårat kvinnornas tränarkarriär
hittades den största signifikanta skillnaden i påstående 4 “Att vara ensam kvinna bland
många män inom tränarkåren”, där den yngre generationen skattade påståendet lägre. Det
fanns ansatser till signifikant skillnad mellan generationerna i påstående 6 ”Att det är sämre
förutsättningar än på herrsidan gällande resurser och organisation” samt i påstående 7 “Att
det finns förutfattade meningar om kvinnor inom fotbollen” där den äldre generationen skattat
alla påståenden högre. Faktorn att det är sämre förutsättningar på damsidan än på herrsidan
gällande resurser och organisation har varit det som försvårat mest för båda generationerna.
Första frågeställningen har besvarats genom för-intervjuer samt kommentarer från enkäten
för att få mer djup i svaren. Den andra och tredje frågeställningen har besvarats genom
enkäten för att få ett bredare synsätt.

Hypotesen i arbetet förkastas då det i de flesta påståendena då resultatet inte visade på någon
signifikant skillnad.

6.1 Resultatdiskussion
I tabell 1 presenteras medelvärde, standardavvikelse, min- och maxvärde över
bakgrundsfrågorna angående ålder, år sedan första tränaruppdraget och år som aktiv
fotbollsspelare för respektive generation. En intressant upptäckt är att trots skillnaden i
medelålder (15 år) mellan generationerna är differensen enbart 5 år i hur länge de varit aktiva
fotbollsspelare. Stor differens går även att hitta i medelvärdet på hur många år sedan det var
som de hade sitt första träningsuppdrag (12 år) vilket inte är något oväntat då generation 2 är
äldre. Att 65 % av generation 2 har 11 år eller längre tränarerfarenhet är inte heller
överraskande av samma anledning som ovan. Liknande paralleller går att dra för hur hög
utbildningsnivå de respektive generationerna har, då man måste ha en viss erfarenhet för att
få genomföra utbildningarna.
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6.1.1 Faktorer som bidragit till att kvinnliga fotbollsspelare valt att bli tränare
Att faktorerna som framkom i för-intervjuerna fick höga skattningar i enkätsvaren visar på att
urvalet från för-intervjuerna har likvärdiga åsikter som den övriga populationen i studien. Av
de två faktorerna som är något avvikande är “Jag vill kunna försörja mig på min
tränarkarriär” tagen från CMQ-formuläret vilket kan vara en av anledningarna till att
medelvärdet 3,05 ± 1,84 närmar sig tre på skattningsskalan och därmed betyder att det inte
påverkat deras val till att bli tränare i lika stor grad som övriga påståenden. Att det andra
påståendet “Jag har haft förebilder jag vill efterlikna” har ett något avvikande medelvärde
3,39 ± 1,58 kan bero på att delar av deltagarna i studien har varit aktiva inom damfotbollen
sedan den etablerade sig på 1970-talet. Dessa kvinnor har inte haft lika många kvinnliga
förebilder att se upp till (Norman 2010; Lewis, Roberts och Andrews 2015) och eftersom
damfotbollen expanderat så mycket de senaste åren (Gottfridsson 2004, s. 372 ff.) är det
kvinnorna som var aktiva från 70-, 80- och 90-talet som banat väg och blivit förebilderna som
yngre kvinnor kan ha inspirerats av.
Det framkom många egna kommentarer i enkäten gällande det första påståendet “Jag brinner
för damfotboll” där ett flertal poängterade att de brinner för fotboll överlag och inte enbart
damfotboll. Detta var inte något som respondenterna från för-intervjuerna tryckte på utan de
ansåg att det var damfotbollen som stod i fokus för deras egen del. Faktorerna hade alltså
kunnat se annorlunda ut om ett annat urval hade genomfört för-intervjuerna. Skulle
påståendet omformulerats skulle medelvärdet troligen blivit högre, ändå var det denna faktor
som fick högst medelvärde hos båda generationerna.

Andra faktorer som förekom frekvent i de egna kommentarerna var saker som rörde att
många ville engagera sig i sitt intresse så länge som möjligt. Ett flertal inledde sin
tränarkarriär på grund av skada som avslutade deras utövande av fotboll som spelare. Detta är
en viktig faktor att uppmärksamma, att ge spelare som blivit skadade en chans att stanna i
idrotten genom att erbjuda tränaruppdrag och tränarutbildningar. En annan stor faktor var att
många ville arbeta med och utveckla barn och ungdomar på flera plan vilket också visades i
kommentarsfältet.
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6.1.2 Skillnad mellan generationer av kvinnliga fotbollstränare gällande vilka
faktorer som påverkat deras beslut att bli tränare
Då skattningsskalan har en brytpunkt mellan om påståendet inte påverkat alls (1-3) och
påverkar väldigt mycket (4-6) är minsta skattningsvärdet som angetts i varje generation en
intressant iakttagelse. Den yngre generationen (G1) har i påståendena 2 “Jag får så mycket
glädje och energi tillbaka” samt påstående 5 “Jag vill utveckla individer till bra
fotbollsspelare” lägsta skattningsvärdet två respektive tre medan den äldre generationen (G2)
har som lägst skattat dessa påståenden med en 4. G1 har därmed personer som valt att skatta
faktorerna som att de inte påverkat alls medan alla från G2 anser att dessa två faktorer
bidragit i någon grad. Olika lägsta värden finns även i andra påståenden men då har siffran
motsvarat sidan som inte påverkat för båda generationerna.
Gällande den signifikanta skillnaden fanns den största i påstående 5 “Jag vill utveckla
individer till att bli bra fotbollsspelare”. Tendenser till signifikant skillnad upptäcktes i
påstående 7 “Jag har haft bra kontaktnät som hjälpt mig inom fotbollen” (se tabell 4). Dock
tolkas resultaten med försiktighet då massignifikansproblematiken bidrog till att inga större
slutsatser kan dras.

Med hjälp av den signifikanta skillnaden i påstående 5 (p=0,021) kan man dra slutsatsen att
generation 2 tycker att faktorn att utveckla individer till bra fotbollsspelare påverkat dem i en
större grad jämfört med generation 1. Anledningen till denna skillnad kan bero på att
generation 2 har generellt sett högre utbildningsnivå gentemot generation 1 då G2 har 35 av
51 (68 %) som genomfört en UEFA A-utbildning (eller motsvarande/högre) medan G1 endast
har 12 av 47 (26 %) som genomfört samma utbildning. Då majoriteten av G2 gått
utbildningen UEFA A, där syftet med utbildningen enligt SvFF är “att utveckla ledarskapet i
alla dess avseenden, men framförallt förmågan att ge spelarna feedback och stöd för sin
utveckling [...] framhålls i kursen.” (Svenska Fotbollförbundet 2017) kan vara en orsak till att
G2 skattat faktorn högre.
Den signifikanta skillnaden i påstående 7 “Jag har haft bra kontaktnät som hjälpt mig inom
fotbollen” var p= 0,041. Generation 1 skattade faktorn högre än generation 2. Tidigare
forskning visar på att skapande av stödjande kontaktnät för kvinnor inom fotbollen är en av
fyra viktiga faktorer som kan vara avgörande för att få fram fler kvinnliga tränare (Norman
2012). Utifrån våra resultat skulle det kunna vara rimligt att anta att kontaktnäten blivit bättre
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med åren och därmed påverkat i större grad till att G1 beslutat att bli tränare jämfört med G2.
Ett positivt resultat för utvecklingen av kvinnliga fotbollstränare.
Det fanns ingen signifikant skillnad i påstående 8 “Jag har haft förebilder jag vill efterlikna”
(p=0,083), dock påträffades ett högre mean rank värde för generation 1. Generation 1 har
skattat att förebilder har bidragit mer till deras beslut att bli tränare till skillnad från
generation 2. Norman (2010) har tillika som Lewis, Roberts och Andrews (2015)
uppmärksammat att bristen på kvinnliga tränarförebilder är ett problem då kvinnor har svårt
att förstå och integrera sig i den mansdominerade coaching-hierarkin. I kommentarerna från
den öppna frågan “Finns det något som du tycker har underlättat för dig i din
tränarkarriär?” framkommer det att G1 inspirerats mer av kvinnliga förebilder än G2. Ett
resultat som kan indikera att det etableras fler kvinnliga förebilder att se upp till. Dessa
förebilder kan förhoppningsvis våga bryta de mönster och förutfattade meningar som finns
om att kvinnor inte skulle vara lika kompetenta till att träna lag som män, vilket Lewis,
Roberts och Andrews (2015) antyder är ett problem. Det skulle i så fall kunna leda till ett steg
framåt i utvecklingen och bidrar förhoppningsvis till att det blir enklare för kvinnor att bli
fotbollstränare i framtiden.

6.1.3 Finns det någon skillnad mellan generationer av kvinnliga fotbollstränare
gällande vilka faktorer som försvårat deras tränarkarriär?
Generation 2 har skattat samtliga faktorer i frågan med ett högre mean rank och medelvärde
än vad generation 1 gjort. Paralleller går att dra till tidigare forskning från Hofmann och
Sinning (2017) som konstaterat att det finns liknande hinder för nuvarande generationer som
det fanns för de som var aktiva på 1970-talet. Precis som Hofmann och Sinning (2017)
påpekat om hur utmaningarna förändrats med åren indikerar vår studie på att generation 1
anser att faktorerna försvårat i mindre grad jämfört med generation 2. Detta kan innebära att
utmaningarna fortfarande existerar men inte i lika stor utsträckning som tidigare.

Ett annat intressant resultat var att det högsta medelvärdet för båda generationerna påträffades
i påstående 6 ”Att det är sämre förutsättningar än på herrsidan gällande resurser och
organisation”. Av påståendena om vad som försvårat deras tränarkarriär anser båda
generationerna att denna faktor är den som försvårat mest.
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Den största signifikanta skillnaden mellan generationerna hittades i påstående 4 “Att vara
ensam kvinna bland många män inom tränarkåren” (p=0,048). Det fanns ansatser till
signifikant skillnad i påstående 6 ”Att det är sämre förutsättningar än på herrsidan gällande
resurser och organisation” (p = 0,052) samt i påstående 7 “Att det finns förutfattade
meningar om kvinnor inom fotbollen” (p = 0,063). Även här tolkas dock resultaten med
försiktighet på grund av massignifikansproblematiken. Att det går att upptäcka viss
signifikant skillnad i dessa påståenden kan bero på att jämställdhetsarbetet gått framåt med
åren, även om det finns mycket arbete kvar. Den äldre generationen (G2) tycker faktorerna
försvårat mer för dem än den yngre generationen (G1), ett resultat som indikerar på att arbetet
går åt rätt håll.

Schlesinger och Weigelt-Schlesinger (2013) har i tidigare studier konstaterat att det är svårt
för kvinnliga tränare att hävda sig mot sina manliga kollegor och att de är
underrepresenterade i yrket. Även Lewis, Roberts och Andrews (2015) har påpekat att det
förekommer höga nivåer av könsdiskriminering när det kommer till utbildningsmöjligheter.
Om man granskar de egna kommentarerna som kvinnorna själva gett på den öppna frågan
“Något annat du vill tillägga som har varit en utmaning för dig under din tränarkarriär?”
framkom det frekvent att åsikter från framförallt män, om att kvinnor är tränare, försvårat
tränarkarriären för många. Analyserar man dock hur generationerna skattat olika påståenden
som handlar just om att vara kvinna i tränarbranschen indikerar inte dessa skattningar på att
problemet påverkat så mycket som det framgår i kommentarerna. Anledningen till detta kan
vara att vissa vill uppmärksamma det här problemet extra genom att förstärka det via
kommentarerna (se kommentarer på s. 18).

6.1.4 Övriga kommentarer från frågan: ”Finns det något som du tycker har
underlättat för dig i din tränarkarriär?”
Kommentarer i den öppna frågan; “Finns det något som du tycker har underlättat för dig i din
tränarkarriär” var många. En stor skillnad var dock att generation 1 nämnde att kvinnliga
förebilder, mentorer och kontaktnät underlättat deras karriärer mer än generation 2. G2 hade
haft fler manliga förebilder och kollegor som stöttat dem. Intressant var även att många
nämnde att vara kvinna i branschen var något som underlättat för dem, då det gjort dem mer
unika. Det var annars svårt att urskilja om det fanns mönster i kommentarerna från de olika
generationerna, men slutsatsen överlag är att mentorer, oavsett kvinnliga eller manliga, är en
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stor faktor som bidragit till en tränarkarriär för kvinnor. Detta går att koppla ihop med
tidigare forskning från Norman (2012) som kommit fram till att förebilder och mentorskap är
en av fyra faktorer som är avgörande för att få fram fler kvinnliga tränare.

6.2 Metoddiskussion
Trost och Hultåker (2016, s. 23) menar att om studiens frågeställningar innehåller mönster
bör metodvalet falla på en kvalitativ studie. Trots detta valdes en kvantitativ studie då vi
eftersökte bredd i undersökningen och då få kvantitativa studier gjorts på ämnet. För att
besvara våra frågeställningar ansåg vi att en kombinerad studie var mest lämplig då vi fick en
djupare förståelse med hjälp av för-intervjuerna och ett bredare perspektiv tack vare
enkätsvaren. Triangulering bidrar till en mer heltäckande studie till skillnad från om en metod
skulle använts (Eliasson 2013, s. 31). Den första frågeställningen besvarades, som tidigare
nämnt, främst av för-intervjuerna men även genom kommentarer från enkäten. Samtalen
bidrog med en djupare förståelse kring hur kvinnliga fotbollsspelare resonerat när de valt att
gå vidare med en tränarkarriär vilket bidrog till enkätutformningen. Den största fördelen med
för-intervjuerna och att ha baserat enkäten på dessa svar har varit för att undvika att våra egna
förutfattade meningar bestämt riktningen på enkäten. Skulle enkäten med medföljande
svarsalternativ ha utformats av oss skulle den enbart baserats på generation 1’s åsikter. Dessa
föreställningar och erfarenheter hade eventuellt inte varit i linje med den äldre generationens,
vilket hade kunnat resultera i att synvinklar och faktorer uteblivit om inte för-intervjuer
använts (Patel & Davidson 2011, s. 82 f.). Samma aspekt kan tillämpas i hur vi valde ut
deltagare till intervjuerna, då de valdes ut strategiskt från den sammanställda listan. Detta för
att de var lättillgängliga samt att få en åldersspridning inom generationerna. Hade deltagarna
slumpats fram hade resultatet kanske sett annorlunda ut.

Ett problem som uppstod under arbetets gång var tidsaspekten. Enligt Trost och Hultåker
(2016, s. 12) är det ett vanligt problem när det kommer till enkäter, då man aldrig skall räkna
med att det tar mindre tid än flera månader att genomföra en enkätstudie. För att missförstånd
inte skulle uppstå spenderades mycket tid för att få enkäten så bra som möjligt. Viktig tid
sparades dock in tack vare att enkäten utformades online. Genom att sprida enkäten via
webben blev studien mer lättillgänglig och fler deltagare kunde nås på ett effektivt sätt. Det
bidrog även till att man enkelt kunde få en överblick över svaren direkt när de kom in.
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För-intervjuerna utgjorde som tidigare nämnt grunden för enkätutformningen men vissa
påståenden inspirerades av CMQ-formuläret. Till skillnad från CMQ-formuläret undersöker
vi endast hur yttre faktorer påverkat eller försvårat för de kvinnliga tränarna. För att utvidga
studien ytterligare skulle man även kunna undersöka hur inre faktorer har påverkat och
försvårat för kvinnornas tränarkarriär.
Beslutet att använda en jämn skattningsskala med ingen neutral mittpunkt valdes för att
deltagarna bör ha en uppfattning om påståendet då de är baserade på åsikter från ett likvärdigt
urval. Deltagarna var därmed tvungna att ta en positiv eller negativ ställning till påståendet
(Berntson et al. 2016, s. 116 f.) vilket var bra då skillnader då kunde upptäckas
generationerna mellan.

6.3 Praktiska implikationer
Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsatsen att det finns tendenser till skillnad i faktorer
som påverkat och försvårat kvinnornas tränarkarriär mellan de olika generationerna. Den
äldre generationen (G2) ansåg att svårigheterna påverkat dem i större grad än den yngre
generationen (G1). Detta kan betyda att svårigheterna minskar och att jämställdhetsarbetet
går framåt. Arbetet som generation 2 gjort kan ha bidragit till att senare generationer fått det
enklare. Precis som forskning visat är det viktigt med förebilder och mentorer, men
framförallt att någon vågar gå emot stereotyperna och bryta mönster. Då mentorskap visat sig
vara en så viktig faktor bör fler projekt som handlar om att skapa kontaktnät och mentorer
lyftas fram. Även hos distrikten bör det föregås med gott exempel, genom att uppmuntra fler
kvinnor till att exempelvis hålla i utbildningar och dela med sig av sina erfarenheter.
Rekryteras det fler kvinnor som instruktörer bryter man normer redan på utbildningsnivå.
Man sänder ut ett viktigt budskap om att kvinnor också är kompetenta inom området och har
kunskap att förmedla och lära ut. Då får man även se en kvinna i ledarrollen vilket kan vara
lättare att ta till sig och inspireras av för andra kvinnor. Likaså bryter det mönster och
förutfattade meningar som framförallt män kan ha om att kvinnor är tränare.
Då båda generationerna tyckte att den största försvårande faktorn var “Att det är sämre
förutsättningar än på herrsidan gällande resurser och organisation” är detta ett problem som
kanske bör lösas på organisationsnivå. Även här är det viktigt att uppmuntra och rekrytera
kvinnor till föreningarnas styrelser, vid behov bör eventuellt ett könskvoteringssystem införas
då forskning visar på att män har en tendens till att anställa andra män (Cunningham & Sagas
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2005; Mast 2005). Förhoppningsvis skulle detta leda till att kvinnor får mer att säga till om
och att resurser och organisationsfrågor behandlas så förutsättningarna blir mer jämlika på
både herr- och damsidan. Fortsätter utvecklingen att gå framåt med fler kvinnor som vågar ta
för sig i tränarbranschen kommer det med tiden bli mer jämställt. I framtiden kommer man
som kvinna förhoppningsvis inte bli ifrågasatt om sin kompetens utan få samma
förutsättningar som männen.

6.4 Förslag på vidare forskning
För vidare forskning inom ämnesområdet skulle studien kunna utvidgas och undersöka vad
för inre faktorer det finns som påverkat kvinnor inom tränaryrket. Är dessa faktorer lika
avgörande som de yttre? Intressant skulle det även vara att göra om studien på män och se om
det är samma eller olika faktorer som påverkar dem och jämföra resultatet med hur kvinnorna
svarat. Det skulle även vara spännande att intervjua manliga tränare om ämnet och se om
deras svar skiljer sig från de kvinnliga tränarnas. Studien skulle också kunna replikeras om
tio år och se om resultatet blir samma eller om trenden om faktorer som försvårat kvinnors
tränarkarriär fortsätter att minska successivt.

6.5 Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan man säga att vara kvinna i tränarbranschen är ett område som
engagerar och berör många som arbetar med fotboll i Sverige. Det finns mycket tankar om
hur man kan arbeta men framförallt finns det mycket utvecklingspotential för att skapa
samma förutsättningar gällande män och kvinnor i tränarbranschen. I vissa frågor har
utvecklingen redan börjat gå åt rätt håll då det framkom tendenser till signifikant skillnad
mellan generationerna i vad som försvårat deras tränarkarriär. Även hur stor betydelse
mentorer har framkom i studien vilket även tidigare forskning påpekat, något man i framtiden
borde beakta och ta vara på när man utbildar fler kvinnliga tränare.
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Bilagor
Bilaga 1 - Litteratursökning
Syfte och frågeställningar
Syftet med den här studien är att undersöka vad som påverkat kvinnliga fotbollsspelare till att
engagera sig som tränare samt om förutsättningarna för kvinnliga fotbollstränare förändrats
över tid genom att jämföra två förutbestämda generationer.
● Vilka faktorer har bidragit till att kvinnliga fotbollsspelare valt att bli tränare?
● Finns det någon skillnad mellan generationer av kvinnliga fotbollstränare gällande
vilka faktorer som påverkat deras beslut att bli tränare?
● Finns det någon skillnad mellan generationer av kvinnliga fotbollstränare gällande
vilka faktorer som försvårat deras tränarkarriär?

Vilka sökord har du använt?
Ämnesord och synonymer svenska

Ämnesord och synonymer engelska

kvinna, ledarskapsstil, sport, kön

women, leadership, sports, gender,

kvinnliga tränare

female coaches,

kvinnliga tränare fotboll

women coaches soccer,

könsnormer,

gender stereotypes, underrepresentation,

underrepresenterade, fotbollstränare,

football coaches, developing female

utveckla kvinnliga tränare

coaches
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Var och hur har du sökt?
Databaser
och andra
källor

Sökkombination

Discovery

“women coaches soccer” - Applied Physiology of Female Soccer: An
Update. Article type: Peer review
“women football coaches” - Why am I putting myself through this?’
Women football coaches’ experiences of the Football Association's coach
education process. Article type: Peer review
“leadership women underrepresentation” - Underrepresentation of women
in sport leadership: A review of research. Article type: Peer review
“Female football coaches” - From being excluded to becoming world
champions: Female football coaches in Germany. Article type: Peer
review

SportDiscus:

“developing female coaches” - Developing female coaches: strategies from
women themselves. Article type: Peer review

Kommentarer
Det var relativt enkelt att hitta forskning som berör området, dock var inte allt tillräckligt
specificerat för vårt ändamål. Det fanns mycket forskning från andra länder såsom Tyskland,
Storbritannien och USA vilket ändå gick att tillämpa i vår studie. Databasen Discovery gav oss
flest relevanta resultat som berör vårt ämne i form av artiklar. Vissa artiklar i sig innehöll bra
tidigare forskning som även vi kunde dra nytta av i vår studie. Även vår handledare Helena
Andersson bidrog med bra inputs och kontakter som underlättade arbetet.
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Bilaga 2 - Informationsbrev för intervju
Informationsbrev till studie om kvinnliga fotbollsspelare
som gått vidare med en tränarkarriär
Enligt tidigare forskning är kvinnor underrepresenterade i tränarvärlden. Syftet med denna
enkätstudie är därför att undersöka vad som, trots detta, påverkat kvinnliga fotbollsspelare till
att bli tränare. Innan enkäten utformas vill vi genomföra för-intervjuer som enkäten kan
baseras på. Genom intervjun med dig vill vi få ökade kunskaper om faktorer som bidragit till
just din tränarkarriär och om det funnits några stora utmaningar och hinder. Resultatet av
intervjun kommer att bearbetas och användas enbart till att skapa en enkät med förutbestämda
svarsalternativ inom samma område, som kommer skickas ut till en större population.

Studien är ett Självständigt arbete på grundnivå som ingår i ämneslärarprogrammet på
Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Inriktningarna vi läser är idrott och hälsa samt
specialidrott med fokus på tränarskap inom fotboll.

Det är helt frivilligt att delta i studien och all information som samlas in kommer att hanteras
i enlighet med GIH:s riktlinjer för personuppgiftsbehandling vid uppsatser
(https://www.gih.se/Bibliotek/Skriva-och-referera/Personuppgiftsbehandling/). Vi eftersträvar
största möjliga konfidentialitet i undersökningen och ingen obehörig får ta del av materialet.
Inga enskilda personer kommer att kunna identifieras och all data som samlas in
används enbart i studien

Vi skulle uppskatta din medverkan då dina erfarenheter som kvinnlig fotbollstränare är av
stor betydelse för vår studie. Är du intresserad av att delta och dela med dig av dina åsikter
och tankar hör av dig så bokar vi ett möte.
Har ni några frågor om studien så hör gärna av er.
Studerande
Elin Öhling

Handledare
Emelie Reyes

Helena Andersson
Högskolelektor

070-4884702

073-8913109

08-12053702

elin.ohling@student.gih.se

emelie.reyes@student.gih.se

helena.andersson@gih.se
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Bilaga 3 - Intervjuguide
● Hur länge har du spelat fotboll?
● Hur länge har du varit tränare?
● Varför har du valt att bli tränare?
○ Vad vill du åstadkomma med din tränarroll?
○ Vad är ditt nuvarande mål med din tränarroll?
● Hur länge har du varit tränare på heltid?
● Har du haft eller har du någon kvinnlig tränarförebild?
○ Om nej, är det något du saknat?
○ Har du haft en manlig förebild istället?
● Vilka har varit de största utmaningarna till att bli tränare?
○ Upplever du att utmaningarna är densamma nu som då? På vilket sätt i så fall?
○ Om man vill bli tränare idag, vilken är då den största utmaningen enligt dig?
● Har det funnits några stora hinder som fått dig tveka på din tränarkarriär?
● Viktigaste faktorn för att göra det lättare och mer attraktivt för kvinnor att vilja bli
tränare?
●

Har du några tips till de som vill bli tränare i framtiden?
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Bilaga 4 - Informationsbrev för enkät
Informationsbrev till studie om kvinnliga fotbollsspelare
som gått vidare med en tränarkarriär
Enligt tidigare forskning är kvinnor underrepresenterade i tränarvärlden. Syftet med denna
enkätstudie är därför att undersöka vad som, trots detta, påverkat kvinnliga fotbollsspelare till
att bli tränare. Vi kommer även analysera om förutsättningarna för kvinnliga fotbollstränare
förändrats över tid. Enkäten innehåller sex stycken bakgrundsfrågor följt av två huvudfrågor
med åtta påståenden vardera som du ska ta ställning till.

Studien är ett Självständigt arbete på grundnivå som ingår i ämneslärarprogrammet på
Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Inriktningarna vi läser är idrott och hälsa samt
specialidrott med fokus på tränarskap inom fotboll.

Det är helt frivilligt att delta i studien och all information som samlas in kommer att hanteras
i enlighet med GIH:s riktlinjer för personuppgiftsbehandling vid uppsatser
(https://www.gih.se/Bibliotek/Skriva-och-referera/Personuppgiftsbehandling/). Vi eftersträvar
största möjliga konfidentialitet i undersökningen och ingen obehörig får ta del av materialet.
Inga enskilda personer kommer att kunna identifieras och all data som samlas in
används enbart i studien

Vi skulle uppskatta din medverkan då dina erfarenheter som kvinnlig fotbollstränare är av
stor betydelse för vår studie. Är du intresserad av att delta och dela med dig av dina åsikter
och tankar bifogar vi en enkät du får besvara.

Har ni några frågor om studien så hör gärna av er.

Studerande
Elin Öhling

Handledare
Emelie Reyes

Helena Andersson
Högskolelektor

070-4884702

073-8913109

08-12053702

elin.ohling@student.gih.se

emelie.reyes@student.gih.se

helena.andersson@gih.se

36

Bilaga 5 - Enkätutformning
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