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Rollen som ledare är dynamisk och krävande, inte minst inom fot-
bollen. De värderingar som tränaren respektive spelarna har formar 
ledarskapet. Majoriteten av ledare inom dam- och herrfotbollen i de 
högre serierna är män och deras ledarskap kan ses utifrån olika 
perspektiv. Syftet med denna studie är att beskriva mäns upplevelser 
av att träna damlag jämfört med herrlag i fotboll. Med intervjuer som 
var halvstrukturerade intervjuades fem män som har tränat kvinnor i 
damallsvenskan samt män i lägst division 3. Induktiv tematisk analys 
användes som bearbetningsmetod. Det framkommer i studien att 
ledarna upplever sig mer demokratiska när de tränar ett damlag jämfört 
med ett herrlag, att kommunikationen med damspelare jämfört med 
herrspelare delvis är olika samt att tävlingsinriktningen, självför-
troendet och grupperingar i lagen kan variera beroende på om det är ett 
herrlag eller ett damlag som tränas. Resultatet väcker frågor kring 
värderingar som baseras på individens kön och om vad som är faktiska 
skillnader respektive skillnader som beror på stereotypiska 
föreställningar. 

 
 
Idrottsledare har en komplex roll och det krävs mycket av dem. Att vara ledare innebär att han 
eller hon vägleder, mobiliserar och koordinerar sin grupp i en bestämd riktning för att uppnå 
ett mål (Svedberg, 2003). Rollen innebär att han eller hon har möjlighet både att utveckla och 
forma idrottaren såväl idrottsligt som personligt. Hur ledaren vill leda laget beror på vilka 
värderingar som han eller hon innehar (Sullivan & Wilson, 1993).  
 
Ledare och idrottare är en produkt av det samhälle de lever i. Normer, värderingar, 
förväntningar, attityder samt den kulturella traditionen som ledare och idrottare påverkas av 
och rättar sig efter utgör en socialiseringsprocess in i idrotten. Det är i denna process som 
idrottare och ledare utvecklar olika mönster och förhållningssätt vilket kan leda till att de 
betonar skillnaderna mer än likheterna könen emellan. En del av socialiseringsprocessen har 
sin grund i hur föräldrar uppfostrar sina döttrar och söner och denna skillnad i uppfostran lär 
barnen att vid tidig ålder särskilja manligt och kvinnligt (Murray & Matheson, 1993). Flickor 
uppfostras i en större utsträckning till att vara osjälvständiga och pojkar till att vara 
självständiga. Denna skillnad i uppfostran påverkar hur flickor och pojkar reglerar sina 
beteenden samt influerar mål, planer, aktiviteter och värderingar (Cross & Madson, 1997).  
 
Värderingar påverkas förutom av familjen av utbildning, religion, politik, ekonomi och idrott. 
Ur ett historiskt perspektiv har idrotten varit en manlig domän och med denna utgångspunkt 
anses den vara en kraftfull påverkansfaktor när det gäller hur kvinnor respektive män 
betraktas och värderas. Det är i denna miljö förstärkningen av det som anses manligt och 
särskiljande från det kvinnliga sker (Murray & Matheson, 1993). 
 
 
___________________________________________ 
*Tack Peter Hassmén, min handledare, för suverän hjälp med denna studie. 
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Flickor och pojkar socialiseras in i idrotten och lär sig att betrakta vissa idrotter som typiskt 
feminina, maskulina eller könsneutrala. Attribut som skönhet, grace och att vara sexig 
relateras till idrotter betraktade som kvinnliga medan styrka, uthållighet, våld, kraft och 
risktagande är egenskaper i idrotter betraktade som typiskt manliga (Koivula, 2001). Vidare 
anses aerobics, gymnastik, dans och ridning som exempel på idrotter som mer lämpade för 
kvinnor medan fotboll, ishockey och boxning anses vara mer lämpade för män (Koivula, 
1995). 
 
Enligt Olofsson (1989) har den svenska idrotten skapats av män för män. Det finns inga 
svenska historiska exempel på att män har involverats i en idrott som har initierats av kvinnor. 
Kvinnorna har således gått i männens fotspår. 
 
Herrfotbollen – hur växte den fram?  
Fotbollen kom som import från England och den betraktades som en oerhört fysisk idrott som 
framför allt var avsedd för unga män. Fotbollsspelandet ansågs ha ett uppfostrande värde, de 
unga männen skulle stärkas fysiskt och mentalt. Den nya idrotten fick stort genomslag och 
1892 spelades den första fotbollsmatchen mellan två herrlag i Sverige. Fyra år senare, 1896, 
spelades den första svenska mästerskapstävlingen i fotboll för herrar, 1908 spelades den första 
officiella landskampen då Norge stod som motståndare och 1924 startade Herrallsvenskan. 
Från ett hundratal fotbollsföreningar, 1910, fanns det 1952, 3000 föreningar som bedrev 
tävlingsinriktad fotboll för män (Hjelm, 2004). Det från början stora genomslaget innebär att 
fotboll sedan 1940 anses vara Sveriges främsta nationalsport (Olofsson, 1989). 2005 fanns det 
187042 licensierade herrfotbollspelare och sett från och med 2006 är seriesystemet uppbyggt 
av en allsvenska följt av superettan, två division 1 serier, sex division 2 serier samt tolv 
division 3 serier (Svenska Fotbollsförbundets verksamhetsberättelse, 2005). 
 
Damfotbollen – hur växte den fram? 
I slutet av 1800-talet fanns det några få flickor och kvinnor som spelade fotboll. I en skola i 
Stockholm bedrevs det flickfotboll på gymnastiklektionerna, men denna typ av verksamhet 
för flickor debatterades vid ett flertal tillfällen inom Skandinaviska gymnastiklärarsällskapet 
där kritiska röster framfördes. De flickor som spelade fotboll gav sig in på ett manligt revir 
och ifrågasatte den rådande genusordningen. Under 1800-talets slut växte det i medelklassen 
fram ett kvinno- och mansideal som var mer biologiserat och dikotomiserat än tidigare. 
Kvinnorna skulle inte överanstränga sig i sin fysiska aktivitet. Den skulle bedrivas med 
måttfullhet då kvinnorna till sin natur betraktades som svaga och allmänt sjuka. Fotbollen 
ansågs således vara en olämplig idrott för kvinnor.  
 
De stereotypa uppfattningarna innebar att det inte etablerades någon damfotboll i slutet av 
1800-talet. Argument som att fotbollen var bra utifrån ett uppfostringsperspektiv då den 
framkallade karaktärsdrag som mod och kraft ansågs vara ointressanta då flickor inte 
bedömdes behöva ha de egenskaperna (Hjelm, 2004).  
 
Intresset hos kvinnor att spela fotboll levde dock kvar och 1917 framfördes önskemål om att 
starta tävlingsinriktad damfotboll på insändarsidan i Göteborgs-Tidningen. Denna diskussion 
utmynnade i ett möte som skulle behandla frågan. Mötet som besöktes av ett 60-tal kvinnor, 
arrangerades av den inflytelserika ordföranden i Göteborgs fotbollsförbund samt aktiv i 
Svenska fotbollsförbundets (SvFF) styrelse, Hugo Levin. Mötet resulterade dock inte i ett 
bildande av en damfotbollsklubb. Hugo Levin som var mötesordförande framförde helt 
oväntat synpunkter på att fotboll var en olämplig idrott för kvinnor. Han ansåg att bandy och 
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landhockey var mer lämpliga och efter mötet bildades Göteborgs damers Bollklubb. I klubben 
spelades det bandy och landhockey (Hjelm, 2004).  
 
Under året som följde spelades ändå den första damfotbollsmatchen i Sverige och den sågs av 
500 åskådare. Den uppskattades dock inte av dem som ansåg sig skydda fotbollens intressen. 
Ett tydligt exempel på detta är ett citat från den opinionsbildande tidningen Nordisk Idrottslif 
som 1918 skrev följande: 
 

Det finns icke ord nog starka att fördöma kvinnlig fotboll – om flickorna eller deras 
förespråkare vilja tagas på allvar. Gärna må de klä sig i gymnastikbyxor och sparka till 
en lämplig boll då och då, men för all del, icke under anspråk på att detta skall hava 
något med fotbollsspel att göra. Redan en hel del annan kvinnlig tävlingsidrott är 
fullkomligt förkastlig och den förkastligaste av dem alla skulle kvinnliga fotbollen bliva 
(citerat i Andersson, T., 2002, sid. 312). 

 
England, som 1921 hade 150 damfotbollslag, var ett framstående land sett till damfotbollen 
och inspirerade även fotbollsspelande kvinnor i Sverige. 1921 drabbades dock damfotbollen i 
England av ett stort bakslag då det engelska fotbollsförbundet förbjöd klubbar att låna ut 
fotbollsplaner till damfotbollslag. Beslutet påverkade även Sverige då kritikerna till dam-
fotboll fick sina åsikter om att fotboll var en idrott för män bekräftade. Ansedda fotbolls-
förespråkare och sportjournalister i Sverige menade att kvinnorna kunde ägna sig åt matcher 
mot gubblag där pengarna gick till välgörenhet (Hjelm, 2004), och så blev det också. Under 
mellankrigstiden och fram till 1960-talets första hälft fanns det tillfälligt sammansatta 
damfotbollslag som enbart mötte gubblag. Damfotbollsmatcherna hade därmed stämplats som 
jippobetonade där det huvudsakliga syftet var att på ett skämtsamt sätt roa publiken (Hjelm & 
Olofsson, 2004).  
 
I slutet på 1960-talet fick damerna börja tävlingsspela. Det arrangerades då seriespel i olika 
delar i landet (Hjelm, 2004). 
 
Svenska fotbollsförbundet och utvecklingen av damfotbollen från slutet av 1960-talet 
Svenska fotbollsförbundet (SvFF) bildades 1904. Förbundet ingår som ett specialförbund i 
Sveriges Riksidrottsförbund (RF). SvFF är i sin tur geografiskt uppdelat på 24 distrikts-
förbund och har som uppgift att vara policyskapande samt innehar beslutsrätten över tävlings-
verksamheten och regelsystemet. Distriktsförbunden organiserar främst tävlings- och 
utbildningsverksamhet för sina distrikt. En fotbollsklubb tillhör det regionala distriktsför-
bundet samt det centrala SvFF (Olofsson, 1989).    
 
När distrikten började arrangera seriespel medförde detta att SvFF centralt fick ta itu med 
vilka regler som skulle gälla för damfotbollen. Beslutet togs 1970 av det så kallade 
Representantskapet som bestod av representanter för herrlag i de två högsta divisionerna. 
Under mötet beslutades att reglerna för damerna skulle vara samma som för herrarna. Dock 
skulle kvinnorna spela 2 gånger 30 minuter istället för männens 2 gånger 45. Det skulle även 
vara en längre halvtidspaus för kvinnorna. Med tiden har speltiderna förändrats och i nutid har 
män och kvinnor samma speltid, 2 gånger 45 minuter (Olofsson, 1989). 
 
När fotbollsförespråkare förstod att damfotbollen var en växande idrott och inte en nyck för 
flickor och kvinnor blev det naturligt att införliva den i SvFF. 1972 beslutades det att 
damfotbollen skulle bedrivas inom SvFF och att den skulle integreras i samtliga 
organisationsled (Hjelm & Olofsson, 2004). Det tillsattes en medicinsk expertgrupp som 
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undersökte sambandet mellan hårda stötar i bröstregionen och förekomsten av bröstcancer. 
Inget sådant samband kunde hittas. SvFF:s rapport, 1971, visade att det således inte fanns 
några medicinska argument för att kvinnor inte borde få spela fotboll (Olofsson, 1989). Den 
medicinska expertgruppen menade att med hänvisning till de fysiologiska skillnaderna mellan 
män och kvinnor skulle män spela med män och kvinnor med kvinnor. Beslut togs att 
herrfotbollen skulle stå som modell för damfotbollens seriesystem, mästerskap samt 
turneringar. Dock dröjde det till 1988 tills en allsvensk serie för damfotboll bildades. Under 
hela 1970-talet var Representantskapet av den meningen att de ekonomiska resurserna 
begränsade möjligheterna att bygga ut seriesystemet och göra en Damallsvenska. Styrelsen i 
SvFF och Representantskapet utsattes för hård kritik av damfotbollens förespråkare som 
ansåg att deras inaktivitet beträffande utvecklingen av seriesystemet hindrade utvecklingen av 
damfotbollen. SvFF motsatte sig detta och menade att den makliga takten var positivare för 
damfotbollen på lång sikt (Hjelm & Olofsson, 2004). 
 
Intresset för damfotbollen eskalerade och mellan 1968-1972 ökade antal damfotbollspelare 
från ett hundratal till tiotusen. Den första officiella landskampen spelades 1973 för de svenska 
damerna och 1500 åskådare kom för att se Sverige möta Finland (Hjelm, 2004). 
 
Varför lyckades damfotbollslagen bättre på slutet av 1960-talet?  
Hjelm och Olofsson (2004) ställer sig frågan hur det kom sig att kvinnliga fotbollslag på 1960 
och 1970-talet lyckades bättre än de som försökte tidigare år men som misslyckades. Svaret 
återfinns i det ökade antal kvinnor som började arbeta utanför hemmet samt de skiftande 
sociala värderingar, bland annat de värderingar om vad som är manligt respektive kvinnligt. 
En jämlikhetsdiskussion fördes i samhället. Diskussionen gjorde gällande att män och kvinnor 
var mer lika än olika och på grund av det kunde kvinnor uträtta samma saker som män. De 
skiftande värderingarna inspirerade kvinnor att bemästra traditionella normer som fanns inom 
idrotten och de kvinnliga fotbollspionjärerna kan betraktas som normbrytare då de utmanade 
den traditionella könsordningen som existerade inom fotbollsrörelsen.  
 
Även om damfotbollsmotståndet var stort från bland annat journalister fanns det stöd hos 
vissa journalister. Mellan 1968-1971 beskrevs damfotbollen på ett positivt sätt då en del 
journalister betraktade den som något nytt och spännande. Artiklar skrevs om hur kvinnor tog 
sig in på områden som tidigare betraktats som typiska manliga, inom idrotten men även i 
yrkeslivet, till exempel inom områden som polis, militär samt präster. Artiklarna blev ett 
kännetecken i kvinnor-kan diskussionen i slutet av 1960-talet. Expressen visade bland annat 
sin support genom att starta Öxabäck Fan Club när Öxabäck skulle spela sin första match 
1968. Dock bör påpekas att damfotbollen inte exakt behandlades på samma sätt som 
herrfotbollen. Matchreferaten handlade inte bara om kvinnornas idrottsliga prestationer utan 
även om deras utseende. De fick också mindre utrymme än herrfotbollspelarna i tidningar 
gällande matchresultat och tabeller (Hjelm & Olofsson, 2004). 
 
Journalisterna bidrog dock till att sprida information om damfotboll. De typiska 
kommentarerna som funnits i decennier om att damfotboll var okvinnlig, att kvinnor inte 
kunde spela fotboll och att det var fysiskt farligt för kvinnor vann inte stor acceptans och 
avskräckte inte kvinnor att börja spela. De som uttryckte negativa kommentarer om 
damfotboll ansågs vara konservativa och gammalmodiga (Hjelm & Olofsson, 2004). 
 
Det kan diskuteras vilken roll SvFF tog när beslutet om integreringen av damfotbollen togs. 
Var de med och utvecklade damfotbollen eller satte de krokben för den? En del damfotbolls-
förespråkare har kritiserat SvFF och menar att genom att förbundet integrerade damfotbollen 
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kunde de samtidigt kontrollera och tygla den för att se till att den inte expanderade på 
bekostnad av herrfotbollen (Hjelm & Olofsson, 2004).  
 
Att få ta del av makten i SvFF och kunna påverka var svårt för kvinnorna då det under hela 
1970-talet inte fanns någon kvinnlig ledamot i styrelsen eller i övrig central ledning. Det 
innebar att kvinnorna inte var närvarande vid årsmöten eller vid Representantskapsmöten. För 
att kunna påverka bildades 1978 EFD, elitserieföreningen för damfotboll och den bestod av 
representanter för damföreningar i högsta divisionerna. EFD fick närvara vid SvFF:s årsmöten 
samt Representantsskapets möten men till skillnad från herrfotbollens elitserieförening hade 
den ingen rösträtt (Hjelm & Olofsson, 2004).  
 
Integreringen av damfotbollen skedde enligt Hjelm och Olofsson (2004) bara på 
organisatorisk nivå. När SvFF beslutade att damfotbollen skulle integreras i alla organisa-
tionsled samt att den skulle bedömas som en del av den gemensamma fotbollsverksamheten 
tolkades detta som om det inte behövdes skapas speciella damfotbollskommittéer. 
Flickfotbollen skulle till exempel integreras in i ungdomsfotbollen och frågor om damfot-
bollens seriesammansättning skulle behandlas av tävlingskommittéen. På föreningsnivå 
återfanns inte damfotbollen i fotbollssektionen utan i damsektionen, ungdomssektionen eller 
damfotbollssektionen. Detta ledde till att frågor som rörde damfotbollen inte fick tillräckligt 
med intresse i vissa distrikt. Därmed uteblev integreringen och damfotbollen särorganise-
rades. Motiv till denna särorganisering har varit att herrfotbollsförespråkare inte ansett 
damfotbollen som något seriöst och detta osynliggörande i vissa föreningar har resulterat i att 
en del damfotbollslag bildat egna damfotbollsföreningar. 
 
2005 fanns det 56328 fotbollsspelande kvinnor. Serien är uppdelad i damallsvenskan, följt av 
bland annat två divison 1 serier samt nio division 2 serier (Svenska Fotbollsförbundets 
verksamhetsberättelse, 2005). 
 
Kvinnliga och manliga tränare 
Majoriteten av ledare inom idrotten är idag män. Män innehar även de flesta tränaruppdragen 
inom både dam- och herrlag. Andelen kvinnliga ledare som tränade damlag var omkring 90 % 
för 20 år sedan och i nutid är andelen mindre än 50 %. Ännu mindre är andelen kvinnor som 
tränar män (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). 
 
Inom fotbollsverksamheten är de kvinnliga ledarna i minoritet på central och regional nivå. På 
föreningsnivå är det mycket ovanligt med kvinnliga ledare, i synnerhet i de högre 
divisionerna. Det är de manliga tränarna som dominerar dam- och herrfotbollen. Störst andel 
kvinnor finns i lagledarfunktionen. Olofsson (1989) menar att det verkar finnas en rädsla att 
bli damtränare, som tränare för ett damlag sätts han eller hon i ett fack och stängs ute ur 
herrfotbollen. 
 
Idag finns det ett lag av tolv i damallsvenskan som har en kvinna som huvudtränare och på 
herrsidan återfinns det bara män som huvudtränare från division 3 och uppåt (G. Persson, 
personlig kommunikation, SFT Svenska Fotbolltränarföreningen, 31 augusti, 2006). 
 
Ledarskapsperspektiv 
Ledarskapet kan betraktas utifrån olika perspektiv. Ett perspektiv är situationsperspektivet 
som framhåller att det inte finns ett bästa ledarskapssätt. Situationen påverkar och styr sättet 
att leda. Path-goal teorin (House, 1996) och ledarskapsmodellen multidimensional model of 
leadership (Chelladurai, 1999) är exempel inom detta perspektiv. Path-goal teorin betonar att 
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ledaren är flexibel och kapabel att förändra sitt beteende beroende på situationen. Teorin 
understryker den inverkan spelaren har angående vilken ledarstil som träder fram. 
Situationella egenskaper såsom lagets normer och målsättning samt spelarens personlighet 
och uppfattning om sin kapacitet styr tränarens ledarstil.  
 
Ledarskapsmodellen multidimensional model of leadership (Chelladurai, 1999) har som mål 
att uppnå förståelse för tränarrollen och visar att ledarstilen växer fram i en interaktion mellan 
tränare och spelare. Enligt modellen kan det i vissa situationer krävas en mer auktoritär och 
dirigerande ledarstil medan det i andra krävs en mer demokratisk ledarstil. Den demokratiska 
ledarstilen tillåter stor delaktighet av spelarna i beslut som hänförs till träningsövningar, lagets 
mål samt speltaktik. Den auktoritära ledarstilen begränsar spelarna i involveringen vid 
beslutstagande och besluten tas mer självständigt av tränaren. Vilken ledarstil som framträder 
påverkas av spelarnas efterfrågan och behov samt tränarens personlighet, erfarenhet, ålder och 
skicklighet.   
 
Ett annat sätt att betrakta ledarskapet är det beteendeinriktade perspektivet. Detta perspektiv 
lägger fokus på ledarens beteende, där han eller hon kan ha olika betoning på uppgifts-
orienterat respektive relationsorienterat beteende. Måttet utgår från vilket beteende ledaren 
lägger ned kraft på. Ledaren som varken är uppgiftsorienterad eller relationsorienterad brukar 
kallas för den obefintliga ledaren. Den ledare som prioriterar både relation och uppgift högt 
och engagerar sig i detta kallas för lagledaren. Lagom-ledaren är den som lägger ned kraft på 
både uppgift och relation men som till skillnad från lagledaren inte gör det med engagemang. 
Den ledare som främst prioriterar uppgiften kallas för den auktoritära ledaren och den som 
främst prioriterar relationer brukar kallas för den sociala ledaren (Hassmén m.fl., 2003). 
 
En metaanalys om ledarskap av Eagly och Johnson (1990) visar att kvinnliga ledare oftare är 
den sociala ledaren och är mer demokratiska än manliga ledare vilka i större utsträckning har 
ett mer auktoritärt och dirigerande sätt att leda. Vidare menar Eagly, Karau och Makhijani 
(1995) att män och kvinnor är olika effektiva i sitt ledarskap beroende på vilken miljö de 
befinner sig i. Kvinnor tenderar att klara sig något mindre bra i typiskt manliga miljöer, som i 
militära organisationer medan män klarar sig något mindre bra i typiskt feminina miljöer som 
inom vården. Det poängteras dock vikten av att vara medveten om att det kan finnas andra 
faktorer, som individens kunskaper eller situationens påverkan, som influerar ledarstilen. På 
det hela taget finns det fler likheter än olikheter mellan kvinnor och män i deras ledarskap. 
 
Ledarskap inom idrotten 
Forskning om ledarskap inom idrotten förekommer i liten utsträckning (Beam, Serwatka & 
Wilson, 2004). Den forskning som ändå finns visar på olika slutsatser i uppfattningen om 
vilken ledarstil som föredras bland idrottare. En del forskare menar det finns signifikanta 
skillnader i vad kvinnor jämfört med män föredrar för tränarbeteende medan andra forskare 
visar resultat som motsäger detta. Beam och medarbetare påvisar att manliga idrottstudenter 
mer än kvinnliga föredrar auktoritärt ledarskap jämfört med demokratiskt.  
 
I en avhandling beskrivs ur ett genusperspektiv hur ungdomar mellan 16-19 år ser på sitt och 
andras idrottande. Avhandlingen bygger till stor del på intervjuer med 22 friidrottande ung-
domar samt friidrottstränare. Resultatet visade att det var stora skillnader i hur ungdomarna 
såg på sig själva jämfört med hur de såg på andra ungdomar som idrottade. När en ungdom 
skulle beskriva andra i deras omgivning som idrottade trodde ungdomen att pojkar generellt 
föredrog auktoritära tränare och att flickor generellt föredrog demokratiska. Önskemål om 
ledarstil visade sig dock vara det motsatta när ungdomen beskrev vad han eller hon själv 
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föredrog. Pojkarna uttryckte i en större utsträckning att de ville ledas av en demokratisk och 
social tränare som riktade in sig på att vara kompis med de aktiva (Larsson, 2001). Att 
pojkarna hade ett större behov av socialt stöd från tränarna antyder även Beam och kollegor. 
Det indikeras även att de kvinnliga idrottsstudenterna i högre utsträckning än männen föredrar 
att få instruktioner i träning gällande teknik, taktik och fysiska förbättringar (Beam, m.fl., 
2004; Larsson, 2001).  
 
Syfte 
Genom att studera idrottsvärlden kan förståelse och kunskap om värderingar, normer och 
sociala mönster som kan relateras till kön och upplevda könsskillnader erhållas (Hassmén, 
m.fl., 2003). En stor del av idrottsvärldens tävlingsorganisation är indelad utifrån kön, där 
män tävlar för sig och kvinnor för sig. Studier av flickor/kvinnor respektive pojkar/män ger 
således en unik möjlighet att undersöka uppfattningen om vad som betraktas som manligt och 
kvinnligt i förhållande till aktiviteten (Larsson, 2001). Det ger även en möjlighet att 
undersöka om det går att direkt tillämpa sättet att träna män på kvinnor, då män och kvinnor 
ur ett historiskt perspektiv blivit ledda på samma sätt och det har antagits att det går att göra 
det (Murray & Matheson, 1993). 
 
Syftet med undersökningen var att belysa en grupp mäns erfarenheter vad gäller att träna 
damfotbollslag jämfört med herrfotbollslag. Undersökningen utgick således utifrån tränarnas 
perspektiv. 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Fem män som samtliga tränat både dam- och herrlag kontaktades först via telefon. De infor-
merades om syftet med undersökningen, att intervjun skulle spelas in på band, att deltagandet 
var frivilligt samt att behandlingen av materialet skulle ske konfidentiellt. Därefter bestämdes 
en mötestid och plats för själva intervjun.  
 
Kriterierna för att vara med i studien var att jag som författare inte för tillfället hade någon av 
dem som tränare då jag trodde detta kunde påverka min undersökning samt att deltagarna 
någon gång under sin tränarkarriär hade tränat herrar, lägst division 3 samt damer i dam-
allsvenskan. Deltagarna hade mellan 1-5 års erfarenhet av att träna damlag i allsvenskan 
respektive 4-12 års erfarenhet av att träna herrlag i lägst division 3. 
 
Datainsamling 
Kvalitativa och halvstrukturerade intervjuer genomfördes enskilt med deltagarna. Fyra av 
intervjuerna genomfördes på offentlig plats och en i deltagarens hem. Innan intervjun 
informerades de återigen om syftet med undersökningen samt om de etiska aspekterna. Vid 
intervjuerna användes en intervjuguide vilken skapades utifrån min förkunskap i ämnet. 
Förkunskapen var att jag spelar fotboll i damallsvenskan och har under mina 20 år som 
fotbollspelare uteslutande haft män som tränare. Följdfrågor som inte fanns i intervjuguiden 
ställdes och anpassades efter hur intervjun utvecklades. Intervjuerna spelades in på band och 
tog 30-60 minuter att genomföra. Därefter transkriberades de. 
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Analys 
För att nå en djupare kunskap om fenomenet analyserades intervjuerna genom induktiv 
tematisk analys enligt Hayes (2000). Intervjuerna transkriberades och lästes i sin helhet 
igenom ett flertal gånger. När en god helhetsuppfattning hade uppnåtts noterades nyckelord i 
texterna som sedan sorterades in i olika teman. Temanamnen ändrades flera gånger under 
analysprocessen. Intervjutexten söktes igenom för att finna text som kunde kategoriseras 
under respektive tema. Under varje tema summerades materialet för att belysa och förklara 
innebörden med dem. Illustrerande citat valdes också ut för respektive tema. I resultatdelen 
nedan återfinns identifierade teman som rubriker. 

 
Resultat 

 
Ledarstil 
Tränarna framhåller inledningsvis att de inte gör någon åtskillnad vare sig det är herrlag eller 
damlag de tränar. Det upplevs viktigt att inte särskilja dem. Tränarnas inställning är därmed 
att behandla damspelare och herrpelare likadant, d.v.s. att bemöta dem som fotbollspelare och 
inte som man eller kvinna. Vissa av tränarna trodde innan de åtog sig tränarsysslan i ett 
damlag att skillnaderna skulle vara större mellan att träna ett damlag respektive ett herrlag. 
Detta visade sig dock enligt vissa av tränarna vara förutfattade meningar. En del av 
intervjupersonerna menar att andra tränare som bara leder herrlag är av den uppfattningen att 
det måste vara stora skillnader att träna damlag jämfört med herrlag. Detta påstående 
motsäger en del av intervjupersonerna.  
 
Genomgående uttrycker deltagarna att de dock är mer demokratiska och diplomatiska i sitt 
sätt att leda laget när de tränar damlag. De upplever att damspelare mer vill vara med och 
bestämma samt att få känna sig delaktiga i beslut som tas. En tränare nämner att han får vara 
mer eftertänksam i sitt sätt att leda laget samt ha ett mjukare bemötande gentemot damspelare. 
 

”... att inte skälla lika mycket, att liksom inte slå näven i bordet varje gång, det funkar 
inte, det blir bara larvigt.” 

 
Det föreligger en osäkerhet hos en del av tränarna i uppfattningen om orsaken till den 
förändrade ledarstilen. Antingen kan förändringen bero på att de känner att de är tvungna att 
ändra på ledarstilen på grund av att de tränar damlag och att damspelarna efterfrågar detta 
mer. Eller så har de med tiden i deras tränarkarriärer utvecklat sina ledarstilar till att vara mer 
demokratiska, att denna utveckling således hade skett oberoende av att de tränat damlag.  
  

”Man blir äldre, man orkar inte bråka lika mycket, blir mer tolerant.” 
 

I ett elitherrlag där de flesta i verksamheten är heltidsanställda, menar en intervjuperson att 
tränaren kan vara mer auktoritär. Herrspelarna har inte samma maktinflytande på tränaren 
utan tränarens beteende anses komma med lönen. Eftersom det är många damfotbollspelare 
som inte har fotbollsutövandet som ett heltidsyrke men ändå lägger ned mycket tid på det, är 
det av betydelse enligt vissa av tränarna att man gör det motiverande och lustfyllt för dem för 
att få dem att vilja träna varje dag. En strategi att göra detta är att damspelarna får känna sig 
delaktiga samt får utöva ett medbestämmande i beslut. Det uttrycks dock av en tränare att 
medbestämmande endast gäller i beslut som inte i grunden är så viktiga för honom. Spelidé 
och spelorganisation är exempel på viktiga beslut som han inte ger vika för. 
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”... skulle det vara saker som jag har jävligt bestämda åsikter om, om det är saker jag 
liksom tycker är jävligt viktiga då hade jag nog inte varit lika lyhörd eller demokratisk.” 
 

För att nå ut med information till laget samt att få damspelare att känna sig delaktiga brukar 
en tränare plocka ut spelare som han tror har en viktig och inflytelserik roll i laget. Dessa är 
inte utplockade på grund av att de tycker om honom som tränare utan för att de har hög status 
och kan påverka sinnesstämningen i gruppen. Spelarna, som han kallar för ”ledarhönor”, är 
handplockade av honom personligen och vid beslut hör han med dessa och tar till sig deras 
åsikter innan han fattar besluten. Detta tillvägagångssätt tillämpar han aldrig i ett herrlag. 
Herrspelare kan ha ett behov av att få känna medbestämmande men för dem är det inte lika 
viktigt, speciellt inte om det gäller något som inte är av stor betydelse för laget. Att ha 
”ledarhönor” anses vara tryggt då han vet att han kan vända sig till dem om han behöver fråga 
något samtidigt som det är ett smidigt sätt att få ut budskap i gruppen.  
 

”Det är lite fult men kan jag se till att ledarhönorna mår bra, att de trivs så kommer de 
att se till att gruppen trivs.”    

 
Tränarens dialog med spelarna 
Damspelarna tenderar i dialog med tränarna att vara mer öppna om sina privatliv. Herr-
spelarna är mer fåordiga och det upplevs som om orden får dras ut ur dem. Damspelarna 
pratar mer om sig själva, sina känslor och sina liv utanför fotbollen. En del av informationen 
som kommer fram i dialogen kan vara bra för det ger en bättre förståelse av spelaren. Det 
upplevs dock bland vissa av intervjupersonerna som obekvämt. Ibland får de reda på mer än 
de vill och finner det svårt att veta hur de ska förhålla sig till informationen de får. En tränare 
uppger att han låter den assisterande tränaren (en kvinna) ta den typen av dialog med spelarna 
som inte direkt handlar om fotboll. 
 

”Det visade sig tydligt att tjejer pratar mycket mer relationer än killar och då kände jag 
att- jag är inte eran pappa. Jag sa tydligt kom inte till mig med en massa problem, jag är 
inte rätt person.” 

 
En del tränare upplever att de i högre grad får motivera beslut som de tar angående till 
exempel uttagning av startelvan inför match. Det finns ett större behov hos damspelarna att få 
reda på varför de ska sitta på bänken. Tränarna upplever att de då får lära sig att konfrontera 
spelaren och berätta varför beslutet tagits. Om inte tränaren konfronterar spelaren med 
beslutet kommer spelaren i större utsträckning än herrspelare fram och vill ha en förklaring.  

 
”En tjej kommer in och pratar med dig. Det är mycket, mycket mindre så på killsidan.” 

 
På herrsidan motiveras det inte lika mycket och det ställs färre frågor. Det anses av en del av 
tränarna vara en annan kultur, där det inte på samma sätt som på damsidan finns krav på att 
bry sig lika mycket om sina bänkspelare. Givetvis finns det en del herrspelare som vill ha 
motiv till besluten men inte i samma utsträckning som damspelarna.  
 
När tränarna har utvecklingssamtal med spelarna är uppfattningen att samtalen tidsmässigt 
kan pågå längre med kvinnorna. Vissa av tränarna upplever också att de har fler frågor om 
bland annat träning, spel och taktik samt att de visar mer tydligt att de vill förbättra och 
förkovra sig i sitt spel. Detta anses vara en stimulerande miljö att arbeta i och således också 
utvecklande för tränaren. 
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”Där är tjejerna överlägset bättre, överlägset mycket bättre på. Jag blev chockad vid 
första samtalet med killarna ...” 

 
En tränare menar att det är lättare att motivera en damspelare att träna individuellt på det som 
behöver utvecklas. En herrspelare tror i större utsträckning att han är bra på mycket och att 
han inte behöver någon extraträning och tränaren upplever sig i högre grad tvingas sporra 
herrspelaren att ställa sig och träna extra. Damspelare spelar inte fotboll för pengarna utan för 
att det är kul, en herrelitspelare spelar också för att det är kul men får även oftast mer i lön för 
sitt spelande och just därför anser tränaren att herrspelare kan bli bekväma när de tjänar bra 
med pengar samt tränar på bra tider.  
 

”På herrsidan ligger man mil efter jämfört med damsidan vad gäller individuell träning. 
Tjejerna är vana att kunna svara på vad du vill träna på. Men sedan så, killarna tror att 
de är bra på mycket. Killarna har väldigt svårt att säga, man får nästan pressa dem. – 
Skulle du inte vilja träna på det här? – Nja, jo kanske...”  

 
Kritik till spelare i match- och träningssituation 
Genomgående anser tränarna att de kan vara raka mot damspelarna. Kritiken är riktad mot 
prestationen och inte personligen mot spelaren. Att inte våga kritisera en spelare just för att 
hon är kvinna är ett stort misstag anser tränarna.  
 
Vissa av intervjupersonerna anser dock att de får hitta andra vägar för att framföra kritiken när 
de tränar damlag. Med damspelare framför de kritiken för dem personligen när inga andra 
lyssnar, öga mot öga. När de tränar herrlag framför en del av tränarna kritiken inför hela 
gruppen. Damspelare upplevs inte vilja bli utpekade inför hela laget ifall tränaren vill ge sina 
synpunkter eller råd om något som behövs förbättras. Vidare anses damspelare ta åt sig mer 
personligt om tränaren kritiserar dem inför gruppen medan spelare i herrlag oftast kan ta 
kritiken bättre inför gruppen. Tränarna framhåller att när de tränar damlag får använda ”vi”-
termer istället för att peka ut någon personligen med namn. En tränare menar att det är svårare 
att ge kritik till en damspelare för att det just är en kvinna. Med en man vet han hur han skall 
uttrycka sig just för att det är en man. Att skälla på en kvinna blir på en annan nivå där det 
upplevs att de pratar förbi varandra. 
 

”... och sedan, mycket mer, det var ju sen när matcherna började, träningsmatcherna då 
när jag var ny i damlaget och då kunde man i halvlek då snacka om förändringar och sa 
namn, att du måste tänka på det och du måste tänka på det, du måste förändra din 
position och vad det nu var. Och det tog ju många illa vid sig som sjutton. De sa det inte 
till mig då utan de sa det till mig nästa träning eller efter matchen att de inte ville höra 
kritiken med namnet direkt.” 

 
Överlag föreligger en skillnad i hur dam- respektive herrspelare reagerar på kritik. Herrspelare 
visar sina känslor genom att bli förbannade och kan få ut sin ilska genom att slå knytnäven i 
dörren eller sparka ner reklamskyltar på fotbollsplanen. Damspelare har en större tendens att 
visa sina känslor genom att börja gråta, det sker inte varje gång men det sker oftare jämfört 
med herrspelare. En tränare förmodar att damspelarna grinar när de blir förbannade och att det 
är ett sätt att få ut sin ilska. En del av intervjupersonerna upplever tårarna som olustiga och 
svåra att bemöta medan en tränare uttrycker att han kom en spelare närmre när hon började 
gråta. 
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” ...då kan liksom en tjej – åh det har inte bara med fotbollen att göra, det är så mycket 
annat, säger hon och börjar grina. Och liksom då vad säger man sen. Då är det liksom 
end of discussion, då går jag därifrån. Då får hon vara ledsen, då slipper jag se tårarna, 
för jag vet inte vad man vill när man gör det, när man börjar grina.” 
 

Ifrågasättande vid träningar 
Ett flertal intervjupersoner uppger att det är betydelsefullt att vara mer tydlig i förmedlingen 
av träningsövningar när de tränar damlag. De upplevs vilja ha ett syfte med övningen samt ett 
svar på varför övningen är bra. Kvinnornas krav på att få en förståelse för övningarna 
resulterar i att intervjupersonerna i sin tränarroll får vara mer tydliga när de inför varje övning 
berättar vad de ska göra. Det innebär för tränarna att de är tvungna att kunna förklara motivet 
med alla övningar. De anser ändå att ifrågasättandet är av godo då det utvecklar dem i 
ledarskapet genom att bli mer tydliga gentemot spelarna. 
 

”Tjejerna ville absolut ha reda på precis hur det skulle gå till och vilken nytta de hade av 
det. Och det var inte få utan det var många som ville det.” 

 
En del av tränarna menar att herrspelare inte i samma utsträckning är lika intresserade av 
syftet med övningar som damspelare är. En del herrspelare, inte alla, frågar inte lika mycket 
utan kör igenom övningarna utan krav på mål med dem. De kanske inte alltid förstår vad 
övningen går ut på utan utför dem bara för att utföra dem. Det innebär att de inte drar lika 
mycket lärdom av övningen, anser vissa intervjupersoner. 
 

”Med killarna kunde man till exempel vid löpningar, pissa på, köra hårt men de sa inget 
sådär. De ifrågasatte inte varför det var bra men det gjorde ju tjejerna så man fick ju 
förklara.”  
 
”När det gäller killar så, sätter man igång samma övning och frågar efteråt så är det 
säkert halva gänget som inte funderar vad övningen är till för, utan att de gör det bara 
för att de ska springa mellan A och B. Och de förstår kanske inte alltid varför och inte 
tänker till.” 

 
Vissa av tränarna framhåller att de har svårt med generaliseringarna som att damspelare 
ifrågasätter mer. En tränare menar att det mer handlar om individuella skillnader än om 
skillnader mellan könen. Man tar olika roller i ett lag, vissa säger inte ett ljud och vissa frågar 
alltid. En annan intervjuperson uttrycker att han till en början som tränare för ett damlag var 
mer förklarande och instruerande eftersom han hade hört av kollegor inom fotbollen att 
damspelare ställer mer frågor än herrspelare. Han förutsatte detta och införde detta i sitt 
ledarskap. Intervjupersonen menar att han till en början la ner mer tid i planeringen av 
fotbollsverksamheten och att det skulle finnas en röd tråd i varje träning. Det skulle vara 
pedagogiskt i syfte att besvara frågor från damspelarna om motivet med övningarna. Tränaren 
säger sig dock ha övergivit den röda tråden i träningarna när han märkte att detta inte 
efterfrågades. 
 

”Ibland i grunden tänker jag, upplever jag verkligen det här eller är det bara så att man 
förutsätter att det ska vara såhär, för myten säger så här- tränar man tjejer måste man 
vara mer förklarande, man måste vara mer instruerande, framförallt måste man vara mer 
motiverande och då blir ju jag det eftersom jag har det i ryggsäcken någonstans att när 
jag tränar tjejer måste jag vara det.” 
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Övningar på träning 
Det är ingen större skillnad överlag i övningar som tränarna genomför med damlag respektive 
herrlag. Vissa tränare nämner dock att svårighetsgraden i övningarna varierar beroende på om 
det är damspelare eller herrspelare som utför dem. De uttrycker att det går långsammare i 
damfotbollen jämfört med herrfotbollen och att herrspelare har bättre tillslag på bollen. Vidare 
nämns att vissa tekniska moment är svårare för damspelare och att det i dessa moment kan 
finnas en ett större mod hos herrspelare. En orsak till vissa skillnader i spelet kan bero på att 
det finns fler dåliga tränare i ung ålder för damspelare. Anpassningen får således ske utefter 
dessa förutsättningar. Till exempel får vändningar av spelet i damfotbollen från en sida av 
planen till en annan ske genom fler än en spelare.  
 

”Därför att spelet är ju olika. Man är så van att om man passar en boll framför en spelare 
och att den hinner upp. Här räckte det att den gick 2-3 meter framför henne och hon 
hann inte upp. Det finns inte styrka, tjejer har svårt med tempoväxlingar. Det kvicka, det 
explosiva finns inte. Det man blir lite förundrad över är att tjejer är mer viga, har koll på 
kroppen, men det märks ju inte alla gånger på plan. Det finns en stelhet hos kvinnor, att 
till exempel slå till en boll. Det kanske finns för dåliga tränare i tidig ålder för tjejer. Lite 
sådana saker som hoppa, nicka det är lite svårare för tjejer. Det verkar finnas en rädsla.” 

 
En tränare anser att passningsspel i herrfotbollen är betydligt bättre än i damfotbollen. Detta 
gör att tränaren anpassar vissa passningsövningar med motståndare och gör dessa enklare för 
damspelare. Han lägger även ned mer tid på grundläggande passningsspel när han tränar 
damlag. 
 

”Om man kanske spelar 6 mot 4 på killsidan får man kanske spela 7 mot 3 eller 8 mot 2 
på damsidan.” 

 
Tränaren framhäver att herrspelare även har bättre spelförståelse. En förklaring är att män 
redan i ung ålder spelar fotboll mer spontant på till exempel raster. Andra förklaringar är att 
herrspelare oftare ser fotboll på tv samt att det finns tränare som inte vågar köra hårt och 
seriöst med damlag då de är rädda för att de inte tycker det är kul och slutar.  
 
Självförtroende och ställa krav 
En större osäkerhet på sina fotbollskvalitéer samt sämre självförtroende än herrspelare 
uttrycker vissa intervjupersoner att damspelarna har.  
 

”Tjejerna har lite sämre självförtroende, tycker de är sämre, det tycker ju aldrig killar. 
De tror att de är världsmästare.” 

 
En del av intervjupersonerna menar att damspelare visar större osäkerhet i sin förmåga på 
fotbollsplanen. Detta medför att de är ännu mer koncentrerade i fotbollsövningar samt har fler 
frågor hur de ska bete sig på fotbollsplanen. Frågorna ställs för att minimera riskerna att göra 
något fel i gruppen. En herrspelare kanske känner en osäkerhet i hur han ska bete sig på plan i 
till exempel positionsspelet men det skulle han aldrig säga till tränaren, vilket framgår av 
nedanstående citat.  
 

”Jag citerar en damfotbollspelare som jag tror jag aldrig hade behövt citera en 
herrfotbollspelare – herregud jag vet inte vad jag ska göra, på plan i matchsituation.”  
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Herrspelare har en tendens att ställa krav, roffa åt sig och tänka mer på sig själva jämfört med 
damspelare, enligt flertalet intervjupersoner. Damspelare är mer omvårdande och tänker mer 
på andra i laget. En del tränare anser att dessa skillnader skulle kunna bero på biologiska 
skillnader mellan könen. Attityden att tänka mer på andra än sig själv kanske dock kommer 
att ändra sig då de damspelare som nu är 17-18 år anses som tuffare än de som är 27-28 år 
idag. Att inte damspelare ställer samma krav som herrspelare upplever en av tränarna som 
bekvämt då han inte behöver bemöta kraven. 
 

”…om vi kommer till en restaurang för att äta, vi kommer 20 stycken som ska äta, vi har 
förbokat, vi ställer upp skålar för 20 personer, då är det så här, då springer killar in och 
de som kommer först tar så mycket mat som de vill ha och som de tror att de behöver 
äta, det innebär att 17,18,19,20 inte får någon mat, det skiter de i för de äter upp, 
huvudsaken är att jag är mätt. Medan tjejerna skulle aldrig, de gör inte på det viset, de 
tar lite och så tittar de och så ser de till att det räcker till alla, så att alla får”.  

 
”De är inte lika bortskämda damer som herrar är. Herrar kräver mycket, att det ska fixas. 
Tjejer ser till att saker sker, de brukar ha städveckor, göra det mysigt och trevligt för 
andra. Det kanske ligger i deras natur på något sätt.” 

 
”Vinnarskalle” och konkurrens 
Vissa av tränarna uppger att damspelare visar mindre ”vinnarskalle” jämfört med herrspelare. 
Vidare nämns att damspelare har svårare för konkurrens och till skillnad från herrspelare som 
visar sin tränare i fall han är förbannad, backar damspelare och uttrycker inte i fall de är 
ilskna. En tränare menar att det finns en skillnad i hur motiveringar till beslut angående 
laguttagningar mottas av spelarna, herrspelare blir mer förbannade på tränaren för att han inte 
har samma åsikt som spelaren d.v.s. att tränaren inte ser att han är så pass bra att han borde 
spela, medan damspelaren mer accepterar beslutet och vill veta vad hon måste träna på för att 
slå sig in i startelvan.  
 

”…visst finns det killar som också gör det men de gör det på ett annat sätt, de är mer 
förbannade och tycker – vilken jävla idiot som inte tar ut mig för jag är så jävla bra så 
jag ska spela. Tjejerna har en mer defensiv inställning, de är oftare lite småledsna, lite 
glansiga i ögonen och frågar – vad gör jag för fel eller vad kan jag utveckla. Det är nog 
en skillnad men inte så där jätte, alla gör det inte men det händer.”  
 

Herrspelare upplevs, av en del tränare, i större utsträckning ha en vilja att vinna till varje pris 
och att det är en godtagbar inställning att ha i laget. En tränare uttrycker att de vill vinna i allt 
de gör. Damspelare tänker mer på vad andra säger om dem om de tar för sig och visar mindre 
mod i att våga ge sina synpunkter på någon annan i gruppen medan herrspelare är mer tydliga 
och raka mot varandra. Orsaken till detta upplevs av vissa av tränarna kan ligga i traditioner i 
ett lag och vad som anses vara acceptabelt beteende. Det nämns av en tränare att det kan vara 
stor skillnad mellan lag i damallsvenskan om man ser till tävlingsinriktningen. Umeå nämns 
som en klubb där det är acceptabelt i laget att ta för sig utan att bry sig om det sticker i ögonen 
på andra.   
 
En tränare fick ta bort ett spel som kallas vinnarspel. Spelet går ut på att två lag möter 
varandra där målen räknas för att sedan kunna avgöra vilka som har vunnit. Det vinnande 
lagets spelare får därefter en individuell poäng för varje vunnen match och dessa poäng 
räknas sedan ihop i slutet av säsongen för att se vilken spelare som har vunnit flest matcher. 
Enligt intervjupersonen hävdade damspelarna att de tog i lika mycket, trots att det inte fanns 
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något vinnarspel, vilket intervjupersonen motsätter sig. Han anser att det är utvecklande som 
lag att köra vinnarspel på grund av att alla i smålagen tar i mer för att få poäng och då också 
pressar sig själva och andra till att bli bättre.  
 

”Det känns som om vinnarinstinkterna är mycket, mycket mer stark och den yttrar sig på 
ett helt annat sätt när det gäller killar. Där är det väldigt stor skillnad, killarna vill vinna 
oavsett vad dom gör och oavsett vad det är för någonting, jonglera eller slå en lång boll, 
det ska vara tävlingar på allting, just för att få en att utföra det på ett matchlikt sätt. 
Killarna tycker om det och det är inte alls viktigt när det gäller tjejer.” 

 
En orsak till skillnaderna i tävlingsinriktning menar en tränare kan bero på att konkurrensen 
på herrsidan är mycket hårdare. För att kunna avancera sig uppåt som herrspelare och spela i 
division 1 eller i allsvenskan krävs det att spelarna har många kvalitéer samt ett driv att vinna, 
medan spelare på damsidan kan komma långt med bara en eller två bra kvalitéer. På herrsidan 
krävs det således mer än talang för att spela högt upp i seriesammanhang. 
 

”Om du tar ett lag på 20 stycken så är det kanske 15 på killsidan medan det bara är 7 på 
tjejsidan som har den där riktiga vinnarmentaliteten.”  

 
Känsla av utanförskap  
En del intervjupersoner har en känsla av att det finns en större distans till spelarna i damlagen 
jämfört med herrlagen. En anledning till detta uppges bero på ett fysiskt hinder. Tränarna och 
damspelarna byter om i skilda omklädningsrum och detta medför att tränarna inte har koll på 
laget på samma sätt som om de byter om i gemensamt omklädningsrum. Det blir svårare att 
hålla sig uppdaterad om hur stämningen i truppen är. I herromklädningsrummet kan tränaren 
på plats känna av stämningar samt se om en spelare inte beter sig som han brukar, om han mår 
dåligt. Det är svårare att märka om tränaren inte är i omklädningsrummet. En strategi för att 
kunna känna av lagkänslan och stämningen i ett damlag är enligt vissa av tränarna att ha en 
nära kontakt med ”ledarhönorna” eller spelarrådet. En annan problematik med att inte kunna 
vara inne i omklädningsrummet är att de upplever sig tappa en del av meningen med idrotten 
sett till känslan av delaktighet, gemenskap samt kamratskap. En del tränare känner sig 
utestängda från en del av idrottsvärlden i och med att spelarna tillbringar nästan lika mycket 
tid i omklädningsrummet som de gör på planen. När de tränar herrar är uppfattningen att de är 
mer en av dem, en i gänget. 
 

”Det finns många gånger jag går härifrån och tänker fan jag har ingenting ihop med de 
här människorna för fem öre, alltså vi har fotbollen, vi har en och en halvtimme här på 
gräsmattan, det är det vi har ihop sedan har vi ingenting ihop.”  

 
Att inte kunna befinna sig i omklädningsrummet och känna av stämningar samt lagkänslan 
anses vara ett hinder i ledarskapet. Om det går dåligt resultatmässigt för laget och orsaken kan 
bero på dålig stämning i truppen kan det ta längre tid för tränaren att uppfatta och åtgärda 
detta. 
 

”Det skulle säkert kunna ske en palatsrevolt i omklädningsrummet som jag inte har en 
aning om...”  

 
En tränare hävdar dock att det på hög elitherrnivå finns en större distans mellan ledarna och 
spelarna. Damfotbollen är mer familjär där fler är delaktiga i verksamheten. Det är av större 
vikt av att kunna ha förståelse för spelarna i truppen om de till exempel måste jobba över och 
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kommer sent till träningen. Elitnivån bland herrarna är oftast en mångmiljonindustri där 
spelare kan komma och gå på samma dag och det därmed blir svårare att komma en spelare 
nära. 
 
Grupperingar 
Flertalet tränare upplever att det i viss utsträckning är tydligare grupperingar inom damfot-
bollen jämfört med herrfotbollen och att dessa bildas utifrån sexuell läggning. Heterosexuella 
spelare bildar en grupp och homosexuella spelare en annan. Vissa tränare nämner att grupper-
ingarna kan innebära en problematik för laget. En tränare nämner att de olika grupperna 
skyddar samt tar parti för varandra inom respektive grupp. 
 
För att kunna hantera grupperingarna anser tränarna att ett tydligt ledarskap är viktigt, där det 
framgår att det är fotbollen som är nummer ett. Vidare förklarar en del tränare att om det 
skulle vara någon som lät det privata livet vara viktigare än det spelarna är där för – att spela 
fotboll samt om det skulle ske någon utfrysning eller mobbning mellan grupperna skulle de 
inte tveka att plocka bort spelaren ur truppen. 
 

”Men jag säger så här att så länge jag inte ser att de inverkar på gruppen på lagets 
prestation, eller inverkar på träningsprestation så skiter jag i vad man gör i 
sängkammaren och vem man gör det med alltså det tycker jag är rätt ointressant.”  

 
Vidare menar en del tränare att den sexuella läggningen skulle kunna påverka värvningar som 
görs klubbar emellan. Damlaget kan förlora spelare till ett annat lag där det finns en kvinna 
som spelaren är tillsammans med eller få en spelare som har valt att gå till ett lag där hennes 
flickvän spelar. 

 
 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka mäns upplevelser av att träna dam- jämfört med 
herrlag. Utifrån intervjuerna har teman framkommit som ger svar på frågeställningen. 
Resultaten har stöd i datamaterialet och har således en god empirisk förankring. Delar av 
resultatet är samstämmigt med tidigare forskning om upplevda könsskillnader. 
 
Då bara 5 individer intervjuades samt bristande erfarenheter i intervjuteknik skulle detta 
kunna innebära att alla relevanta aspekter inom ämnesområdet inte har framkommit i studien. 
Det kan ha funnits en tendens till social önskvärdhet då deltagarna hade kännedom om att jag 
spelar fotboll på elitnivå. Bilden som framkommer i intervjuerna skulle därför kunna se 
annorlunda ut om någon som inte spelar fotboll genomfört intervjuerna eller om intervjuaren 
varit man. 
 
En del av de teman som uppkom i denna studie kan vara relevanta för andra populationer. Det 
skulle kunna finnas gemensamma aspekter i hur manliga chefer i näringslivet upplever sitt 
ledarskap gentemot kvinnliga och manliga anställda. De erfarenheter och teman som kommit 
fram i undersökningen kan inte generaliseras till alla män som tränar kvinnor, däremot kan 
undersökningen visa på att det kan finnas mönster på hur män upplever hur det är att träna 
kvinnor i jämförelse med män.  
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Användbarheten anser jag vara stor då det finns mycket som uppkommer i intervjuerna som 
kan leda till fortsatt forskning eller diskussion. Upplevelsen hos en damtränare att träna 
damlag jämfört med herrlag, upplevelsen hos damspelare av att tränas av män samt 
upplevelsen hos damspelare av att tränas av kvinnor är uppslag på vidare forskning.  
 
Ledarstil 
Det har föreslagits att män som är i ledarpositioner oftare har en auktoritär ledarstil medan 
kvinnor är mer av den demokratiska ledaren (Eagly & Johnson, 1990). Enligt path-goal teorin 
(House, 1996) och multidimensional model of leadership (Chelladurai, 1999) kan dock 
tränaren variera sitt beteende beroende på situationen. Ledarstilen påverkas bland annat av 
spelarens personlighet (House 1996) och behov samt tränarens karaktär, erfarenhet, ålder och 
skicklighet (Chelladurai, 1999). Path-goal teorin och multidimensional model of leadership 
förklarar tränarnas upplevelser av att de varierar och anpassar sina beteenden beroende på om 
det är herr- eller damlag de tränar. De är mer auktoritära när de tränar herrlag och mer 
demokratiska när de tränar damlag. Situationen styr ledarstilen. Anpassningen till att vara mer 
demokratiska när de tränar damlag beror på att damspelarna efterfrågar detta mer. 
Damspelarna upplevs i större utsträckning än herrspelarna vilja vara med och bestämma och 
få känna sig delaktiga i beslut som tas. En del tränare framhåller också att anpassningen till ett 
mer demokratiskt ledarskap när de tränar damlag även kan bero på att de med åldern fått mer 
erfarenhet och att det inte ger effekt att varje gång slå näven i bordet och visa sin auktoritet. 
 
Det ska dock poängteras att denna studie visar tränarnas upplevelse om vilken ledarstil som 
behövs och föredras. Det skulle kunna vara annorlunda och det motsatta om frågan ställs till 
spelarna om önskemål på vilken ledarstil de föredrar (Larsson, 2001). Forskning om vilken 
ledarstil som föredras av manliga och kvinnliga idrottsstudenter går isär. En del forskning 
menar att det inte finns signifikanta skillnader mellan vad män och kvinnor föredrar medan 
annan forskning visar på det motsatta. Beam och medarbetare (2004) påvisar att män i högre 
grad än kvinnor vill ha en auktoritär tränare. Det överensstämmer med tränarnas upplevelser i 
denna studie.  
  
En del tränare upplever en större distans mellan sig själva och sina spelare i ett damlag 
jämfört med ett herrlag. Tränarna uttrycker att det är lättare att vara en i gänget i ett 
herrfotbollslag. Forskning har visat att manliga idrottare har ett större behov av att ha en 
tränare som de kan vara kompis med och som ger dem socialt stöd (Beam, m.fl., 2004; 
Larsson, 2001).  
 
Kommunikation 
En del tränare anser att damspelarna tenderar mer än herrspelarna att prata öppet om sina 
privatliv, om bland annat relationsproblem. Herrspelarna är mer ovilliga att dela med sig och 
tränaren får dra ut synpunkter, frågor eller känslor. I socialiseringsprocessen lär sig flickor 
mer än pojkar, att vara i kontakt med sina känslor och vara mer uppmärksamma mot dem. 
Föräldrar tenderar att diskutera och referera till känslor oftare med sina döttrar än med sina 
söner. Ett undantag att framhålla är att det omvända kan gälla för diskussioner kring ilska och 
aggression (Dunn, Bretherton & Munn, 1987). Pojkar och flickor tar sedan med sig sättet det 
emotionella språket talas in i vuxenlivet (Cross & Madson, 1997), och det resulterar i att 
kvinnor således har större tendens än män i en dialog att nämna personliga dilemman såsom 
relationsproblem (Pratt, Golding, Hunter & Sampson, 1988). Denna socialiseringsprocess kan 
förklara erfarenheten av att damspelarna pratar mer om sina privatliv och en del tränares 
känsla av att det är obekvämt att bemöta denna typ av kommunikation med damspelarna. 
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I samtal med tränarna nämns att damspelarna i större utsträckning än herrspelarna lättare ser 
vilka fotbollsegenskaper de behöver utveckla. Forskning har visat att kvinnor mer än män 
koncentrerar sig på personliga mål, som att träna individuellt (Murray & Matheson, 1993). 
Vidare samstämmer tränarnas uppfattning med det Beam och kollegor (2004) respektive 
Larsson (2001) visar, nämligen att de kvinnliga studentidrottarna i högre utsträckning än män 
föredrog att få instruktioner om träning gällande teknik, taktik och fysiska förbättringar. 
 
Att inte peka ut någon och undvika att ge kritik inför hela gruppen är en aspekt som vissa 
tränare i större utsträckning tar hänsyn till när de tränar dam- jämfört med herrlag. En del 
tränare anser att det är lättare att skälla ut en herrspelare då de inte tar åt sig lika mycket av 
kritiken. Larsson (2001) för ett resonemang om att skällande kan uppfattas som ett integritets-
brott för flickorna då de ser sig själva som mer seriösa i sin idrott och mer mogna än pojkarna. 
Pojkarna å andra sidan kan uttrycka ett större behov av att få skäll för att få träningen mer 
effektiv.  
 
Kvinnor har visat sig vara mer känsliga för reaktioner från den sociala omgivningen medan 
män mer bryr sig om samt är inställda på egna motiv och önskemål (Cross & Madson, 1997). 
Vidare tenderar kvinnor mer än män att utvärdera sin förmåga som låg eller mindre värd när 
de ska förklara händelser eller situationer. Framgång attribueras till tur och vid misslyckande 
tenderar kvinnor mer än män att känna skuld och skam. Det blir således svårare att spela med 
självförtroende samt att inte ta åt sig personligen av kritik då individer med denna uppfattning 
mer lägger ned vikt på misstagen och skulden och skammen associerad till misstagen. 
Kvinnor som attribuerar på detta sätt kan vara mer känsliga för kritik (Murray & Matheson, 
1993). Kvinnor tenderar att tycka bättre om sig själva när de får positiv feedback av en 
utvärderare jämfört med om de får negativ feedback. Män å andra sidan påverkas inte 
nämnvärt av andras utvärdering av dem. De tenderar till och med att intensifiera och förstärka 
sin positiva syn på sig själva när de får negativ kritik. Denna taktik kan vara ett sätt att skydda 
sig själv och sina förmågor från hot (Roberts & Nolen-Hoeksema, 1994). 
 
Det upplevs att damspelarna har en större tendens att börja gråta när tränarna kritiserar dem. 
En tränare nämner att spelaren egentligen kanske blev arg men att det tog sig uttryck i att 
börja gråta. Det har föreslagits att pojkar är mindre villiga att blotta negativa känslor till andra 
när de till exempel känner sig ledsna. När pojkar uttrycker känslor kan de uppleva att deras 
föräldrar inte skulle reagera positivt om de börjar gråta. Flickor å andra sidan känner mindre 
tvivel att visa negativa känslor och i de situationer där sådana känslor uppkommer tror de att 
deras föräldrar reagerar mer positivt om de börjar gråta istället för att visa ilska (Fuchs & 
Thelen, 1988). Gråten kan för flickor vara ett säkert alternativ till ilska, då ilskan har en risk 
att förstöra relationer. Att vara ledsen kan däremot skydda, främja eller utveckla intima 
relationer med andra genom att väcka känslor av sympati eller medkänsla från dem (Cross & 
Madson, 1997). Att utveckla nära relationer med andra genom att gråta kan dock ifrågasättas i 
denna studie då tårar kan upplevas som obekväma och svåra att förhålla sig till. En tränare 
nämner dock att han efter ett samtal där han hade kritiserat en damspelare och hon hade gråtit 
kände att han kom spelaren närmare.  
 
Tävlingsinriktning och konkurrens 
Frågan kan ställas om det finns könsskillnader gällande ambitioner och önskan efter fram-
gång. Det uttrycks i undersökningen att damspelarna inte har samma vilja att vinna som herr-
spelarna samt att de inte bemöter konkurrens på samma sätt. En del tränare menar att 
herrspelare visar om de blir förbannade över beslut som tränaren tar angående bland annat 
laguttagningar medan damspelarna får en mer defensiv inställning, de backar och tar inte 
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kampen. Resonemang förs av vissa tränare om att herrspelarna känner sig mer bekväma med 
konkurrens och att det finns en acceptans i övrig grupp att ta för sig och försöka hävda sig 
samt att damspelarna tänker mer på andra i gruppen som om det till exempel finns mat åt alla 
vid bortamatcher. Detta beteende såsom många andra liknande beteenden har forskning visat 
att de formats redan i barndomen. De grupper pojkar och flickor leker i kännetecknas av olika 
normer. Flickor visar en större tendens att leka samarbetslekar. De umgås mer tillsammans, de 
har mer gemensamma lekar som inte är lika hårda som pojkarnas och de lägger ned kraft på 
att upprätthålla de sociala relationerna. Flickorna lär sig att handskas med relationer samt 
utveckla en jämlik grupp där ingen sticker ut. Pojkar leker i större grupper där det handlar om 
att slå sig fram och ta sig upp i statushirarkin. Leken i pojkgrupperna utmärker sig med att 
vara mer tävlingsinriktad och konkurrensbetonad (Nilsson & Waldermarson, 1994). Värder-
ingar och normer som dessa följer med in i vuxenlivet där kvinnor strävar efter att känna 
gemenskap och stärka sin grupp och män prioriterar i större utsträckning att vinna, komma 
först och dominera andra (Cross & Madson, 1997). 
 
Vidare menas att idrotten bidrar till att framställa och skapa normer för vad som anses vara 
typiskt manligt och kvinnligt och att detta i sin tur påverkar utvecklingen hos barn och vuxna 
om vad som uppfattas som kvinnligt respektive manligt. Det ter sig inte orimligt att barn som 
utövar någon idrott lär sig att aggressivitet och tävlingsinriktning är mer positiva egenskaper 
för pojkar och män än vad det är för flickor och kvinnor (Koivula, 2001). Dubois (1990) 
undersökte hur flickor och pojkar som spelade fotboll ändrade sin uppfattning om vinnande 
under en säsong. Pojkarna jämfört med flickorna ansåg efter säsongen att vinnande var betyd-
ligt viktigare. Orsaken till denna skillnad kunde förklaras av att tränare för flickor och pojkar 
såg olika på vinnande och att de förmedlade det på olika sätt till pojk- och flicklagen. Ett för-
kastande av att vinna var tydligare uttalad av flicklagstränarna jämfört med pojklagstränarna.  
 
Det kan således bli en svår situation för kvinnor att hamna i grupper såsom i ett lag där det 
handlar om att dominera och konkurrera med andra eftersom det inte har fallit sig vara lika 
naturligt som för pojkar i tidig ålder. Kvinnor blir då per automatik mer fientligt inställda till 
konkurrens. Det blir svårt att både vara vänner och rivaler i samma träningsgrupp. Männens 
inställning till konkurrens är mer positiv och naturlig då konkurrens och kamratskap inte är 
varandras motpoler utan mer förenliga (Larsson, 2001). 
 
En av tränarna fick ta bort vinnarspel på grund av att damspelarna inte ville spela det. Han 
antyder att det beror på att damspelarna inte har samma så kallad vinnarinstinkt som herr-
spelarna. Flood och Hellstedt (1991) fann att kvinnliga idrottare har sociala motiv till sin 
idrott jämfört med herridrottare som anser tävling, att vinna och utmaning som viktigare 
motiv. Studien gällde dock universitetsstudenter och inte elitidrottare. Vidare tenderar kvinnor 
att i större utsträckning än män att uppvisa sina förmågor och prestationer mer blygsamt samt 
anspråkslöst när det finns en risk att såra någon annans känslor. För individer som har upp-
fostrats till att se sig själva som självständiga, såsom pojkar oftare uppfostras till, innebär det 
mer självuppskattning och en positiv inverkan när de presterar bättre än andra. Det framhäver 
deras unikhet och överlägsenhet jämfört med andra. Barn som har uppfostrats till att se sig 
själva som osjälvständiga, d.v.s. mestadels flickor, strävar efter att upprätthålla harmoniska 
och intima relationer med andra och kan uppleva större oro när relationer med andra är i 
konflikt. Detta innebär att de som ser sig själv som osjälvständiga och presterar bättre än 
andra kan få tvetydiga känslor i och med att de inte vill såra någon annan. Konsekvensen blir 
att de kan försöka att minimera jämförelser i situationer där de riskerar reta upp de andra 
(Cross & Madson, 1997). 
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Resonemanget att herrspelarna visar mer vinnarskalle kan ses som tvivelaktigt då det kanske 
mer handlar om att damspelare inte känner sig lika bekväma i att ta för sig och hävda sig. En 
damspelare på elitnivå kan ha lika stor vilja att vinna som en herrspelare men det finns en 
osäkerhet i hur damspelaren ska hantera det. Förklaringen till borttagandet av vinnarspel kan 
ha varit ett sätt att minimera tydliga jämförelser, där de som vinner kan uppleva tvetydiga 
känslor i glädjen av att vinna men samtidig riskerar att reta upp någon eller främja ilska hos 
någon i det förlorande laget. Genom att ta bort vinnarspelet minskar risken att uppleva hot 
mot relationer. 
 
Umeå nämns av en tränare som ett lag där det finns en accepterande mentalitet att ta för sig 
och hävda sig. Det kan således mer handla om att som tränare skapa en miljö som främjar 
tävlingskänsla och där kamratskap och konkurrens är förenligt i en grupp. Socialiseringen i 
barndomen behöver inte vara stagnerande för all framtid. 
 
Självförtroende  
En del av tränarna framhåller att herrspelarna anser sig vara bra på mycket och har svårt att se 
vad som behöver förbättras. De visar ett större självförtroende än damspelarna. Män kanske 
oftare än kvinnor tenderar att överskatta sina förmågor och egenskaper som unika, vilket 
anses vara en förklaring (Josephs, Markus & Tarafarodi, 1992). Kvinnor är mer realistiska 
eller möjligen blygsamma i bedömningen av sina förmågor (Beyer, 1990).  
 
Herrspelarna känner möjligtvis sig osäkra i vissa moment på planen men det ger de aldrig 
uttryck för. En tränare resonerar kring att damspelarnas dåliga självförtroende kan tillskrivas 
deras natur. Genom att naturalisera kvinnor och mäns beteende, det vill säga en del 
egenskaper anses som naturliga och individens biologiska historia förklarar de egenskaper 
som finns i nutid och som är könsspecifika, kan det leda till att diskussioner kring dessa 
egenskaper undandras ett kritiskt synsätt (Larsson, 2001). 
  
Det framkommer i studien att de damspelare som nu är 17-18 år har ett större mod och tar för 
sig mer än de som är 27-28 år. Detta antagande överensstämmer med Cross och Madson 
(1997) som hävdar att individen är en kulturell produkt. Det innebär att sambandet mellan kön 
och att uppfostras till att se sig själv som osjälvständig eller självständig kan ändras med 
tiden. Kvinnor erhåller i dag fler möjligheter att uppnå maktpositioner än tidigare. Fler 
kvinnor återfinns till exempel högre i upp i makthirarkin i affärsvärlden och fler män är nu 
mer involverade i att ta hand om barnen i familjen. Kvinnor lär sig att bli mer tävlings-
inriktade och självständiga. Det finns också en tendens att kvinnor som når framgång 
attribuerar det till egna förmågor och egenskaper och inte som det i större utsträckning har 
varit förut, till tur (Murray & Matheson, 1993). Könsskillnader såsom att en del kvinnor har 
svårare att ta för sig och uppvisar ett sämre självförtroende kan därmed över tid försvinna som 
resultat av detta och andra sociala förändringar.  
 
Grupperingar 
Idrotten är som nämns i inledningen skapad och gjord för män (Olofsson, 1989). Den är även 
kännetecknad av maskulinitet och därmed också utav heterosexualitet. En kvinnlig elit-
idrottare som beger sig in på detta område får uppleva homofobi från de inom idrotten men 
även från de utanför idrotten. På 1930-talet uppfattades idrottskvinnor som oattraktiva och 
heterosexuella misslyckanden och på 1980-talet fick ryktet om att idrottskvinnor var lesbiska 
och maskulina en ökad utbredning. Dagens samhälle är homofobiskt och både homosexuella 
och heterosexuella kan ha ett homofobiskt förhållningssätt. Det innebär att det finns en för-
domsfullhet och farhåga för beteenden som avviker från förväntningar på hur män och 
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kvinnor bör vara och att detta kan resultera i fördomar och diskriminering av dem som 
avviker (Fasting, 1999). 
 
Homofobin inom idrotten uttrycker sig i tre förhållningssätt: (1) ingen diskussion förekommer 
om att det finns homosexuella i idrotten (det finns då en tyst överenskommelse om att homo-
sexualitet inte ska diskuteras), (2) ett direkt förnekande sker av att det finns homosexuella 
inom idrotten om en diskussion skulle uppkomma, respektive (3) endast den heterosexuella 
bilden av idrotten förmedlas utåt, exempelvis i massmedia (Fasting, 1999). Ett konkret 
exempel på hur det ovanstående kan iakttas är Anrells (2006) förslag att damspelare bör spela 
fotboll i kjol och att målen ska målas rosa för att göra damfotbollen kvinnligare. 
 
Resultat från en europeisk studie kallad ”The experience and meaning of sport in the lives of 
European women”, redovisas av Fasting (1999). En del av studiens resultat bygger på 
intervjuer med två svenska samt två norska fotbollsklubbar. Studien visar att spelarna upplevt 
homofobi av de inom sin idrott samt av de utanför idrotten. Alla spelare uttrycker att de någon 
gång blivit utsatta för homofobi oavsett deras sexuella läggning. Flera påstod att de blev 
stämplade som lesbiska. Det framkommer att det inte finns någon gemensam strategi i klubb 
och hos spelare att hantera rykten om homosexualitet. Det diskuteras inte öppet i laget och i 
verksamheten, man höll tyst om det. Många spelare nekade eller ljög när andra utanför 
idrotten frågade. Detta visar på hur internaliserad homofobin är i samhället.  
 
Tystnaden om detta resulterar i att det sätter stopp för vidare diskussioner om homosexualitet 
och heterosexualitet inom idrotten (Fasting, 1999). Tränarna nämner att det kan bildas 
grupperingar inom fotbollen beroende på sexuell läggning. För att kunna diskutera detta öppet 
på klubb- samt spelarnivå om hur det kan påverka fotbollen måste dock tystanden om 
homofobin upphöra. Det är av vikt att skapa trygga miljöer oberoende av sexuell läggning 
men genom att vara tyst eller att framhålla att homosexualitet inte finns skapas inte detta 
(Fasting, 1999). Grupperingar som påverkar fotbollen på ett negativt sätt skapar inte heller 
trygga miljöer. För att uppnå detta krävs utbildning om och agerande mot homofobi (Griffin, 
1993). Samt ett mod i fotbollsrörelsen att våga börja prata om detta.  
 
Sammanfattningsvis  
Tränarna framhåller att det finns en del skillnader i ledarskapet gentemot spelare i ett damlag 
jämfört med spelare i ett herrlag. Det framkommer i studien att tränarna är mer demokratiska 
när de tränar ett damlag, att kommunikationen med damspelare och herrspelare tenderar att 
vara lite olika, att tävlingsinriktningen, självförtroendet samt grupperingar i lagen kan te sig 
olika. Det nämns även att det finns en del fysiska skillnader mellan kvinnor och män som 
påverkar spelet och detta resonemang om kvinnors prestationer och spelförmåga har varit i 
fokus för många fotbollsintresserade. Kommentarerna har främst handlat om damfotbollens 
kvalité jämfört med herrfotbollen. Männens kvalité utgör normen och utifrån den bedöms 
kvinnors prestation. Dock menar en del fotbollsförespråkare att det också handlar om en 
jämförelse över tid och där bedöms damfotbollens spelkvalités utveckling gå snabbare än 
förväntat (Olofsson, 1989). 
 
Tränarna menar att det finns många stereotyper och fördomar om hur det är att leda kvinnor. 
En tränare nämner bland annat att han övergav upplägget av träningar med att alltid motivera 
en övnings syfte då han har märkt att detta inte efterfrågades. Även om det finns en 
upplevelse hos tränarna att det är vissa skillnader mellan att träna kvinnor och män är det av 
betydelse att påminna sig om att könsskillnader inte är oföränderliga, att de är influerade av 
en kombination av biologisk disposition, motiv, förmågor, social förväntan, inlärning och 



 21 

press från omgivningen (Myers, 1999). Det är ofta skillnaderna mellan könen som fångar 
intresset, trots att det finns fler likheter än skillnader (Hyde, 2005), och det är av vikt att 
påminna sig om att nyanserna individerna emellan är större än nyanserna könen emellan. 
 
Förhoppningsvis väcker studien funderingar om hur våra förväntningar skiljer sig åt vad 
gäller kvinnor och män som spelar fotboll samt om skillnaderna är verkliga eller upplevda. Ett 
hälsosamt ifrågasättande är också önskvärt av de egenskaper som tillskrivs kvinnor respektive 
män samt vad dessa värderingar och synsätt får för konsekvenser för idrotten i stort och för 
fotbollen i synnerhet. Det är vidare av intresse att diskutera vad som är faktiska skillnader 
mellan att träna kvinnor och män samt vad som är fördomar och stereotyper. Skillnaderna är 
som sagt mindre än likheterna men en förståelse av skillnaderna kan främja det komplexa 
ledarskapet och därmed också fotbollen. 
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