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Abstrakt 

Det är en stor manlig dominans inom ledarpositioner i idrotten och många 
kvinnliga idrottare på befinner sig i en miljö med endast manliga tränare och 
ledare. För en elitidrottare är utveckling och prestation en väldigt viktig del i 
vardagen och för att komma dit krävs bra kommunikation med tränare och 
ledare. Syftet med studien är att få en djupare förståelse och utveckla 
kunskap om hur kvinnliga elitidrottares lärande påverkas av att endast 
kommunicera med manliga ledare. Studien är kvalitativ med en 
hermeneutisk ansats och materialet består av telefonintervjuer med fem 
elitidrottare inom Svenska skidförbundet. Tolkningen av materialet är gjord 
med hjälp av Illeris lärandeteori och ur ett sociokulturellt perspektiv. 
Resultatet visar att idrottarna upplever att trygghet och individanpassning 
samt bra kommunikation är de viktigaste faktorerna för en bra utveckling 
och lärande. I stor utsträckning upplever det att kvinnliga ledare är bättre på 
dessa faktorer än manliga men att det ändå är individuellt vilken 
kommunikationsförmåga en ledare har oavsett kön. 
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Abstract 

There´s a large male dominance in leadership positions in sport and many 
female athletes are in an environment with only male coaches and leaders. 
The progress and the performance is very important for an athlete on elite 
level and to get there they need a good communication with coaches and 
leaders. The purpose of the study was to see how female athletes 
experienced being in an environment with only male leaders and if this has 
any relevance to their learning. The study is qualitative with a hermeneutical 
approach and the material consists of telephone interviews with five athletes 
in the Swedish Ski Association. The interpretation of the material is made 
with learning the theory of Illeris and from a socio-cultural perspective. The 
results shows that security and personalization, as well as good 
communication are the most important factors for the athletes learning. The 
athletes in the study feel that women leaders are better on these factors than 
male leader but the leader's communication skills is individual and not 
gender based. 
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Introduktion 
Intresset till denna studie väcktes efter en debattartikel om den manliga dominansen inom 
ledande befattningar i idrotten. Det togs upp att kvinnliga idrottare behöver kvinnliga 
förebilder och det behövs kvinnliga ledare för att få en jämställd idrott på alla plan. Nu styrs 
idrotten i huvudsak av män som även rekryterar män vilket gör att det bara är halva 
befolkningen kan ta över ett ledarskap inom idrotten, vilka konsekvenser har detta för 
kvinnliga idrottare på elitnivå?  

I Sverige saknas en definition för elitidrottare, det är inget som finns i Svenska 
Akademins ordbok eller i Nationalencyklopedin (Centrum för idrottsforskning, 2012). Ordet 
elit benämns dock som någon som är i toppen av samhällets rangskalor i till exempel idrott 
(Nationalencyklopedin, 2014). I denna studie definieras därför elitidrottare som en individ 
som tävlar på högsta nivå inom sin idrott och som under året deltagit i flertalet tävlingar på 
internationell nivå. Enligt Riksidrottsförbundet (2011) ska det vara samma förutsättningar för 
kvinnor och män inom idrotten i Sverige inom alla nivåer. Det innefattar idrottsutövare men 
även tränare och andra ledande positioner och styrande organ inom idrotten. Det är dock 
ingenting som i dagsläget går igenom i alla idrottens förbund då Idrottens affärer (2014) 
menar att det är inget förbund som är så snett fördelat när det gäller manliga och kvinnliga 
ledare som Svenska skidförbundet. År 2014 hade det på 20 år funnits 51 manliga ledare och 
inte en enda kvinnlig ledare eller tränare i förbundet. 

Ledarskap och kommunikation är faktorer som är viktiga i arbetslivet och skolan men 
även inom idrotten. För att bli en bra idrottare krävs hela tiden utveckling för att göra en bra 
prestation och för att utveckling ska ske är lärande en viktig del. Illeris (2007)  menar att för 
att lärande och utveckling ska ske är handling, kommunikation och samarbete viktiga delar 
och för en elitidrottare är en bra och öppen kommunikation med tränaren av yttersta vikt 
(Kristiansen, Tomten, Hanstad & Roberts, 2012). Då det finns väldigt lite forskning om 
vilken betydelse ledarskapet och kommunikationen har för idrottarens lärande och utveckling 
har jag valt att fokusera på just detta i studien och fokus är på begreppen kommunikation, 
kommunikativt ledarskap och lärande. 
 

 
Kommunikation är något som alla människor gör och handlar om att utbyta information.  Det 
är en nödvändighet för att skapa och utbyta information och även nästa steg som är 
kunskapsutveckling. Ur kommunikationen växer kunskap och kultur. Kommunikationen är 
människans vanligaste beteende och sker hela tiden på olika sätt, det vanligaste genom en 
social process som vanliga samtal mellan två personer. Med tiden har dock tekniken 
utvecklats och även kanaler för kommunikation som nu finns i många olika former (Hård af 
Segerstad, 2011). 

Nilsson och Gustavsson (2009) menar att processen kommunikation är ständigt 
pågående och baseras på relationer och möten människor emellan. Budskap kan förmedlas 
genom tal och kroppsspråk. De problem som kan uppstå är missar i kommunikationen, när 
information ska gå i flera led eller tolkas felaktigt.  Inom elitidrott är bra och öppen 
kommunikation mellan tränare och idrottare av stor vikt (Kristiansen, Tomten, Hanstad & 
Roberts, 2012). 

Nilsson och Waldermarsson (2011) anser att män och kvinnor ofta har olika sätt att 
kommunicera på. Män använder sig mer av en rationell och saklig nivå i sin kommunikation 
medan kvinnor ofta är inriktade på en personlig kommunikation som innehåller känslor och 
bilder. Kvinnor är ofta bättre på att tolka icke verbala budskap. Män talar ofta om en sak i 



taget och har mer än allmän inställning än en personlig. Det är dock inte alltid det handlar om 
skillnader mellan kön utan skillnader i makt och position i en organisation kan ha stor 
betydelse. De menar att kvinnor brukar ha ett större behov av stöd och återkoppling i 
kommunikationen och använder sig ofta av nickningar och leenden, vilket inte behöver betyda 
att de håller med utan är ofta en markering att de lyssnar. Män brukar oftare lyssna klart för 
att sedan ge sin återkoppling efter samtalet (Nilsson & Waldemarsson, 2011). Även Tannen 
(1992) menar att män och kvinnor kommunicerar på olika sätt och i princip talar olika språk. 
För att det inte ska ske kommunikationsproblem behöver män och kvinnor lära sig att förstå 
varandras samtalsstilar. Hon menar även att kvinnor är mer sympatiska än män och att män är 
mer dominerande vilket kan leda till svårigheter i kommunikationen och att kvinnor använder 
sig ofta av ett språk som uttrycker samhörighet och närhet medan mäns sätt att kommunicera 
mer handlar om status och oberoende. 

 Hassmén och Hassmén (2010) menar att det är viktigt att man som ledare anpassar 
kommunikationen efter individen för att undvika missförstånd. Att visa empati i 
kommunikationen och att arbeta med mycket feedback är egenskaper som de menar kommer 
ge anhängarna större förtroende för ledaren. 
 

 
Det finns många olika definitioner av ledarskap men Northouse (2013) definierar ledarskap 
som en process där en individ påverkar en grupp individer för att uppnå ett gemensamt mål. 
Ledarskap handlar även om att nå ett mål som delas av ledaren och anhängarna. Ledarskap är 
inte en egenskap man föds med utan vem som helst kan bli en ledare och det handlar hela 
tiden om en process om vad som sker mellan ledaren och dess anhängare och ledaren 
påverkar och påverkas antingen positivt eller negativt. Enligt Nilsson och Gustavsson (2011) 
är ledarskap en informell position som skapas av den person som utövar ledarskapet och 
definieras ofta utifrån faktorer som kommunikation, inflytande, motivation, flexibilitet, 
trovärdighet och engagemang.  

Det finns många olika typer av ledarskap och dessa är även olika framgångsrika. 
Något som dock är klart är att ledarskapet och effektiviteten hos gruppen eller organisationen 
där ledaren är verksam har ett nära samband (Vroom & Jargo, 2007). 
 Ledarskap och kommunikation hör ihop på många sätt. En ledare kommunicerar 
dagligen med sina anställda eller andra underordnade på olika sätt. Johansson, Miller och 
Hamrin (2011)  har genom ett forskningsprojekt gjort en rapport som tar upp definitionen av 
en kommunikativ ledare och ett kommunikativt ledarskap.  

En kommunikativ ledare skapar och inger förtroende samt skapar gruppsamhörighet 
vilket leder till bättre prestationer och resultat på individ, grupp och organisationsnivå. Ett 
kommunikativt ledarskap handlar om att ledaren ska strukturera och vara tydlig med sina mål 
och förväntningar mot sina underordnade samt utveckla genom att coacha och ge återkoppling 
på resultat men även vara tillgänglig, visa respekt och bry sig. Medarbetare med denna typ av 
ledare känner mer gruppsamhörighet och förtroende vilket leder till bättre resultat på individ, 
grupp och organisationsnivå (Johansson, Miller & Hamrin. 2011).  Ledarskapet utövas genom 
kommunikation och en ledares kommunikationsförmåga är en av de viktigaste 
förutsättningarna för en lyckad organisation (Chefstidningen, 2014). 
 

 
Illeris (2007) definierar lärande som en social process, ett resultat av en lärprocess hos den 
enskilde individen. Med lärande menas det man lärt sig eller förändringen som ägt rum. Det är 
dock inget som bara sker hos den enskilda individen utan lärandet sker i sociala och 
samhälleliga sammanhang. I lärandet ingår tre dimensioner, innehåll, drivkraft och samspel. 



Innehållet kännetecknas av kunskap, förståelse och färdigheter och genom innehållet 
utvecklas insikten hos den lärande och även förståelse och kapacitet. Det som den lärande vet, 
förstår och kan. Drivkraftdimensionen kan förklaras med motivation, känslor och vilja. Vi vill 
lära oss nya saker, få nya färdigheter eller skaffa oss större förståelse. Innehållsdimensionen 
och drivkraftdimensionen aktiveras med hjälp av impulser från samspelsprocessen mellan 
omgivning och individ. Samspelet sker i den miljön individen befinner sig i. Samspelet 
innefattar handling, kommunikation och samarbete.  
 Kommunikation och språk är centrala delar för att lärande ska ske. Det är genom 
språket vi utvecklar kunskap och även kommunicerar erfarenheter och iakttagelser till andra. 
Även om vi inte alltid har talat har kommunikationen alltid funnits med människan på ett eller 
annat sätt och genom kommunikationen har människan utvecklats och lärt sig saker (Säljö, 
2005). För att individen ska ha full chans till lärande och prestation gäller det att ledaren är 
tydlig i sin kommunikation, anpassar sig efter individen och arbetar med mycket feedback 
samt är tydlig att tillsammans med individen arbeta mot uppsatta mål. För att komma till 
lärande och prestation behöver först ledaren återkoppla och ge feedback för att individen ska 
känna sig motiverad och tillfredsställd (Hassmén och Hassmén, 2010).  
 

 
Ledarskap är en process där en individ påverkar en annan individ eller en grupp för att uppnå 
ett gemensamt mål. Ledarskap är en process som innefattar att påverka andra (Northouse, 
2013). Ledarskap är en informell position som skapas av den person som utövar ledarskapet 
och definieras ofta utifrån faktorer som kommunikation, inflytande, motivation, flexibilitet, 
trovärdighet och engagemang (Nilsson & Gustavsson, 2011). Kommunikation hör ihop med 
ledarskap på många sätt då en ledare dagligen kommunicerar med sina underordnade på olika 
sätt (Johansson, Miller & Hamrin, 2011). Män har i större utsträckning ledande positioner, 
framförallt i idrott än kvinnor trots att Riksidrottsförbundet (2011) menar att det ska vara 
samma förutsättningar för män och kvinnor inom både idrottandet och ledande positioner 
inom idrotten. I idrotten har kommunikation mellan tränare och idrottare stor betydelse 
(Kristiansen, Tomten, Hanstad & Roberts, 2012) och Nilsson och Waldemarsson (2011) 
menar att kvinnor och män kommunicerar på olika sätt där kvinnor har större behov av 
återkoppling i kommunikationen än män och att de även kommunicerar på en mer personlig 
kommunikation som innehåller mycket känslor. 
 

En kvinnlig elitidrottare med manliga tränare och ledare har bara män att kommunicera med. 
Då män och kvinnor har olika sätt att kommunicera på kan det ofta bidra till 
kommunikationsmissar och oklarheter i kommunikationen (Nilsson & Waldemarsson, 2011). 
Det finns väldigt mycket forskning kring ledarskap och idrott ur ett genusperspektiv där man 
har tittat på varför det är mindre kvinnor än män i ledande positioner (Adriaanse & 
Claringbould, 2014) däremot saknas forskning om hur kvinnliga idrottare upplever att endast 
kommunicera med manliga ledare och vilka konsekvenser det får för utveckling som idrottare. 
Har kommunikationen någon betydelse för lärandet som leder till utveckling och prestation?  
            Syftet med studien är att få en djupare förståelse och utveckla kunskap om hur 
kvinnliga elitidrottares lärande påverkas av att endast kommunicera med manliga ledare vilket 
leder till frågeställningen: Hur upplever kvinnliga elitidrottare att kommunikation med endast 
manliga ledare har för betydelse för deras utveckling och prestation?  
 



Tidigare forskning 
Då det finns lite forskning om vilken betydelse ledarskapet och kommunikationen har för 
idrottarens lärande har jag även fokuserat den tidigare forskningen på ojämlikheter mellan 
kön inom idrottens ledarpositioner då det anses som en viktig del i förståelsen om varför 
kvinnliga ledare är underrepresenterade, vilket jag anser som en viktig grund för att förstå 
syftet med studien och för att få svar på frågeställningen.  Eftersom kommunikativt ledarskap 
är ett begrepp som främst figurerar i svensk forskning har jag valt att titta på även det 
transformella ledarskapet då det är det som har liknande egenskaper som det kommunikativa.  
 

 
Enligt Peachey och Burton (2010) är det transformella ledarskapet det effektivaste för att få 
framgång i en idrottsorganisation. Även Stenling och Tafvelin (2013) menar att det 
transformella ledarskapet bidrar till större prestation hos idrottare på alla nivåer i svensk 
idrott. För att få idrottare att fortsätta sina karriärer är det viktigt att de känner välbefinnande 
och det är något som en ledare med en transformell ledarstil kan bidra till. Dessa ledare 
fungerar som en coach och mentor som stöttar individen att fatta egna beslut och coachar 
varje individ efter deras individuella behov. Detta är även faktorer som Johansson, Miller och 
Hamrin (2011) tar upp i sin studie om det kommunikativa ledarskapet som kan liknas med det 
transformella. En kommunikativ ledare ska vara tillgänglig och bry sig om individerna men 
även vara tydlig och coacha individerna mot sina mål samt ge återkoppling på resultaten.  

Peachey och Burton (2010) menar att det är vilket sorts ledarskap som utövas 
som har betydelse för idrottsorganisationens framgång och om det är manligt eller kvinnligt 
ledarskap spelar mindre roll och det finns ingenting som tyder på att en kvinnlig eller manlig 
ledare skulle få större anhängare och inte heller skulle det vara någon skillnad i effektiviteten i 
arbetet mellan könen.  

Transformellt ledarskap är dock något som mest används inom arbetslivet men i 
studien av Stenling och Tafvelin (2013) visar det sig att det är något som idrotten borde ta 
efter mer då det leder till ett positivt klimat och välbefinnande hos idrottarna som i sin tur 
leder till ökat vilja att idrotta och på så vis en ökad prestation. Det ger även bättre 
sammanhållning i lagidrotter. En idrottare som känner välbefinnande kommer även kunna 
göra en bättre prestation och få bättre resultat. Ledaren kan hjälpa idrottaren till detta genom 
att finnas där, lyssna och bry sig om individen, ge feedback och se till idrottarnas individuella 
behov vilket leder till en bättre utveckling hos varje individ. En ledare som använder sig av ett 
transformellt ledarskap använder även mer positiva ord i sin kommunikation med individen 
den coachar, vilket leder till att individen känner sig mer optimistisk inför sin uppgift och det 
leder till bättre prestation. 
 

 
IWG, International Working Group on Women and Sport etablerades 1994 och syftet var att 
öka kvinnors deltagande i idrott, vilket har gett en ökning i deltagandet i idrott från motion till 
elitnivå. Något som fortfarande är en utmaning är att få in kvinnor på ledande positioner inom 
idrotten och nu är fokus att få en jämställd idrott både i utövandet och på ledarnivå. (IWG, 
2015). 

Adriaanse och Claringbould (2014) har sammanställt dokument från IWG´s 
(International Working Group on Women and Sport) olika konferenser världen över men även 
dokument från FN om mänskliga rättigheter och jämställdhet inom ledande positioner. Bland 
annat nämns att alla kvinnor ska ha lika rätt till fysisk aktivitet som män och att 
idrottskulturen ska utvecklas till att ge kvinnor fullt deltagande i varje del av idrotten. De 



menar att kvinnor är underrepresenterade inom idrottens ledarskap och så länge de är 
underrepresenterade finns det inga kvinnliga förebilder som kan locka andra kvinnor till dessa 
positioner, vilket leder till att möjligheter för kvinnor att nå dit minskar. 
                  Ett sätt att få in mer kvinnor i styrelser och ledande positioner inom idrotten ska 
vara att ta fram fakta om vad kvinnor kan bidra med i dessa miljöer. Det handlar om att 
förändra kulturen inom idrotten och skapa möjligheter för kvinnor och män att samarbeta 
inom dessa ledande befattningar. För att få in mer kvinnor menar författarna att män i ledande 
positioner måste få mer information om fördelarna med jämställdhet då de kan använda sina 
positioner för att åstadkomma en förändring (Adriaanse & Claringbould, 2014). Även 
Terjesen, Sealy och Singh (2009) menar att könsfördelning i alla ledande positioner är viktigt 
och bidrar till effektivare styrelser och företagsstyrningar. Kvinnliga ledare inspirerar andra 
kvinnor och det är viktigt att kvinnliga ledare som förebilder som inspirerar och ger 
mål.  Brist på kvinnor i ledande positioner är ett internationellt problem och något som måste 
ses över. En annan positiv effekt av kvinnor i mansdominerande styrelser och ledande 
positioner är att kvinnor ofta ser saker på ett annat perspektiv och besitter unika färdigheter 
och kunskaper och kan då komma till en styrelse med nya erfarenheter.  

Henry och Robinson (2010) gjorde en studie på beställning från Department of 
International Cooperation and Development from the Centre for Olympic Studies and 
Research som gick ut på att se hur situationen såg ut i samband med rekrytering av kvinnor 
till styrelser i nationella och internationella olympiska kommittéer och förbund samt 
identifiera politiska konsekvenser för olympiska organ i förhållande till främjandet av 
jämställdhet i ledning och styrning av de olympiska idrotterna. De som svarade på studien var 
75,5 procent från Europa och 38,6 procent från Asien. Antalet kvinnor i kommittéerna var ca 
två procent i både Europa och Asien, vilket kan jämföras med målet hos Internationella 
Olympiska kommittén som låg på 20 procent. 

I studien kom det fram att flera kvinnor söker styrelseplatser men ofta sitter det 
en manlig väljarkår som hellre väljer in fler män än kvinnor oavsett kvinnornas kompetens. 
Flera kvinnor uppgav att de kände att de inte blev tagna seriöst vilket kan bero på att kvinnor 
och män har olika ledarstilar, kvinnor är mer hjälpsamma, sympatiska, snälla och känsliga i 
sitt ledarskap medan män ofta är dominerande, kraftfulla, oberoende, självsäkra och 
konkurrenskraftiga (Henry & Robinson, 2010).  

Vissa kvinnor svarade även att de upplevde ett utanförskap i 
organisationskulturen där männen tog för stor plats och det menar Henry och Robinson (2010) 
att där måste ledningen för organisationen gå in och stötta en förändring och tillsammans med 
kommunikation och utbildning skulle mycket vara möjligt.     

I USA har en undersökning gjorts av Walker och Baldwin (2013) bland ledare i 
collegebasket. Basket är en sport där både män och kvinnor spelar med samma regler, 
matcherna är lika långa och i collage har de ungefär lika många utövare. Det som sticker ut är 
att 58 procent kvinnor har coachande positioner i damernas basketlag, medan de endast har 
0,1 procent ledande positioner inom herrbasketen. Manliga tränare upptar dock en stor del 
som både huvud och assisterande tränare inom dam-basket, hela 41,7 procent män har 
coachande roller där. 

Flera kvinnliga coacher upplever att det är en manlig kultur som männen har 
svårt att acceptera kvinnorna i, och många män vill inte ha kvinnor i sin maskulina miljö och 
upplever detta som något obehagligt.  Manliga deltagare i undersökningen nämner även att 
språket och jargongen på deras möten präglas av en maskulin kultur och skulle det komma 
kvinnor i den miljön skulle de få kommunicera på ett annat sätt. Dessa föreställningar hos 
männen bidrar till diskriminering Manliga spelar uppger även att de inte kan fundera på hur 
det skulle vara att ha en kvinnlig tränare eftersom det är något som inte existerar (Walker & 
Baldwin, 2013).  



Även Walker och Bopp (2010) menar att män är överrepresenterade i ledarroller 
både inom herr och damidrott. Ungefär hälften ledarna inom damidrotten består av män 
medan bara tre procent kvinnor har ledarroller i herrdominerande idrotter vilket ger män 
mycket större arbetsmöjligheter än kvinnor då de kan coacha både män och kvinnor i både 
dam och herrdominerande idrotter medan kvinnorna är begränsade till att coacha kvinnor i 
sporter som är kvinnodominerande. 

De kvinnor som arbetar inom idrotten har i större utsträckning administrativa än 
coachande uppgifter. Bristen på kvinnor i dessa positioner gör även att det finns färre 
kvinnliga mentorer som kan öppna dörrarna för andra kvinnor att komma in i ledarroller. Det 
finns inga kvinnliga förebilder för kvinnor som siktar på en tränarroll efter sin karriär. 
Kvinnor är överlag underskattade och måste bevisa att de är duktiga tränare, men ofta får de 
inte ens en chans att visa detta eftersom de inte rekryteras till dessa positioner (Walker & 
Bopp, 2010). 
 

 
I en studie om kommunikation inom elitidrott i Norge berättar två kvinnliga idrottare om 
deras upplevelser av brist på kommunikation. De menar att manliga tränare inte lyssnade och 
förstod när de behövde ta det lugnt och tyckte de skulle vara lika aktiva och träna lika mycket 
som killarna inom samma idrott. När idrottaren har en svacka och på så sätt får dåliga resultat 
är det ännu viktigare med en bra kommunikation för att komma tillbaka. Båda individerna 
hade haft flera olika tränare inom sin karriär, både tränare i landslaget, hemma i klubben och 
via skolan och de upplevde att kommunikationen mellan dessa tränare var dålig och de fick 
olika träningsprogram av alla tränare och upplevde det som att de inte lyssnade på deras 
åsikter. Istället ledde detta till skador hos den ena idrottaren och hon valde att avsluta sin 
karriär. Båda kvinnorna i studien menar att deras manliga kollegor tas på större allvar av 
ledningen och de blir hörda på ett helt annat sätt än de kvinnliga idrottarna (Kristiansen, 
Tomten, Hanstad & Roberts, 2012).  

En öppen och bra kommunikation mellan tränare och idrottare är av stor vikt. En av 
kvinnorna i studien berättar även att hon under en period haft upp till sju olika tränare vilket 
bidragit till stora missar i kommunikationen och en osäkerhet hos henne som idrottare då alla 
tränare hade olika åsikter som hennes träning. Båda idrottarna menar att det är viktigt att 
känna förtroende för tränaren och att tränaren behandlar varje idrottare som en individ och en 
människa. De menade även att kommunikationsmissar skedde oftare med de manliga tränarna 
och de båda menade att en idrottares framgång har stor koppling till relationen med coachen 

(Kristiansen, Tomten, Hanstad & Roberts, 2012).  

 

 
Det finns mycket forskning om hur idrottaren utvecklar sitt lärande. En undersökning gjord av 
Faull och Cropley (2009) bland triathleter på elitnivå visar att reflekterande av sina egna 
prestationer är en väldigt viktig del. Genom att reflektera över både positiva och negativa 
upplevelser i idrotten leder detta till större självkännedom och lärande vilket ger större 
utveckling och prestation.  Är idrottaren medveten om sitt lärande är det lättare att sätta mål. 
För att komma dit spelar dock kommunikationen en viktig roll i reflektionsprocessen, både 
med andra idrottare och med sin coach (Faull & Cropley, 2009). 

I en rysk studie av Svetlova (2013) betonas att för att en idrottare ska utvecklas 
är en pedagogisk kommunikation med coachen en viktig egenskap. Idrottaren behöver lära av 
någon som kan ha en annan uppfattning av problemet.  Studiens resultat visar att de mest 
framgångsrika idrottarna upplever även bäst relation med sin coach och de har mycket 
kommunikation. Idrottarna i studien fick även uppge vilka egenskaper de uppskattade hos en 



bra coach och uppgav faktorer som stor gemenskap med coachen och att coachen visar 
intresse för idrottarens utveckling. De ansåg att coachen var viktig för deras prestationer men i 
slutändan är det individens utveckling som bidrar till prestation med stöd av coachen. 
 

Teorier 
Syftet med studien är att få en djupare förståelse och utveckla kunskap om hur kvinnliga 
elitidrottares lärande påverkas av att endast kommunicera med manliga ledare och för att rama 
in studien och förstå hur kommunikationen påverkar idrottarnas lärande har jag valt att 
använda Illeris (2009) teori om lärandedimensionerna som innefattar innehållsdimensionen, 
drivkraftsdimensionen och samspelsdimensionen tillsammans med lärande ur ett 
sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2005).  

Enligt Illeris (2007) är lärandet en samspelsprocess mellan individen och omgivningen men 
individen kan inte lära sig om det inte finns en motivation, nyfikenhet och ett intresse att lära 
sig. Han beskriver lärandet genom tre dimensioner. Innehåll, drivkraft och samspel. 
Innehållsdimensionen handlar om kunskap, förståelse och färdigheter. Det måste finnas ett 
läroinnehåll för att vi ska kunna tala om lärande, kunskaper, färdigheter, förståelser, insikter, 
åsikter, attityder eller kvalifikationer är exempel på vad som kan vara innehållet i 
lärprocessen. Drivkraftsdimensionen omfattar motivation, känslor och vilja. Det är 
nödvändigt med en psykisk energi för att en lärprocess ska kunna ske. Det är skillnad på hur 
individen tillgodoser sig lärandet om det sker med eget intresse och vilja eller om det sker via 
nödvändighet och tvång att lära sig något. Det har betydelse för både själva lärprocessen och 
för resultatet av lärandet. Den sista dimensionen är samspelsdimensionen som omfattar 
handling, kommunikation och samarbete. Alltså individens samspel med den sociala och 
materiella omgivningen. Innehållet och drivkraften handlar om individens tillägnelseprocess 
där individen i samspel med omgivningen lär sig. Innehållsdimensionen och 
drivkraftdimensionen aktiveras med hjälp av impulser från samspelsprocessen mellan individ 
och omgivningen. Alla tre dimensionerna har betydelse för att ett lärande ska ske och för att 
få en tillfredställande förståelse och kunna analysera lärsituationen krävs att hänsyn tas till 
alla tre dimensionerna (Illeris, 2007). 
 

Den sociokulturella teorin fokuserar på samspelet individen befinner sig i. Säljö (2005) menar 
att man inte kan fokusera på bara individen som isolerad person utan hänsyn måste tas till hur 
individen agerar i aktiviteter och vilka erfarenheter den får genom detta. Det handlar om hur 
människor skapar mening i det den är med om. De kunskaper en människa har är relaterat till 
vilka redskap man har tillgång till och man kan därför inte lära som en isolerad varelse. 
Människan är öppen för intryck från omgivningen och tänkandet utformas av det man är med 
om. Lärande handlar om kommunikation, sociala praktiker och tänkande (Säljö, 2005). 



 

 

Metod 
Detta avsnitt innehåller beskrivningar av studiens ansats, deltagare, insamlingsmetod, 
genomförande, databearbetning, tolkning och etiska överväganden samt en avslutande del 
med en metoddiskussion. 

Då fokus i studien är att förstå och tolka idrottarnas egna upplevelser är det hermeneutiken 
som ligger till grund i denna studie. Hermeneutiken handlar om förförståelse och förståelse, 
att tolka resultatet med hjälp av del och helhet och på så vis skapa en förståelse för individens 
beskrivning av ett fenomen (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Hermeneutiken används med fördel till situationer som har ett behov av tolkning 
och förståelse, det kan till exempel vara situationer i vår vardag. Hermeneutiken handlar om 
förförståelse och förståelse och delar och helhet. Det finns ingen början eller slut när det 
handlar om tolkning utan varje del har betydelse för helheten och förförsåelse blir förståelse 
som bildar en ny förförståelse vilket utgör den hermeneutiska cirkeln. Utifrån varje individs 
tidigare upplevelser och erfarenheter har varje individ olika förförståelse av varje fenomen 
(Ödman, 2007). 
  Individerna i studien är alla elitidrottare inom samma förbund men inom olika 
grenar vilket kan tyckas borde ge samma upplevelse av ett fenomen men alla individer har 
olika erfarenheter sedan tidigare och kunskapen som kommer i en situation kan inte jämföras 
med en annan situation då individen samspelar med kontexten i upplevelsen av varje 
situation. Beroende på vilken bakgrund individen har kommer även kunskapen och 
upplevelsen av en situation bli olika (Kvale & Brinkmann, 2014). Forskaren har en 
förförståelse av fenomenet genom egna erfarenheter och den tidigare forskningen där 
kunskapen sedan byggs på med hjälp av intervjuer för att förförståelsen ska bli större och 
erfarenheten om fenomenet blir då bättre. Den hermeneutiska cirkeln är som en spiral där 
förförståelse och erfarenhet bygger en helhet. Det skapar en verklig förståelse av fenomenet 
(Thurén, 2007). Genom att intervjua deltagarna och tolka detta med hjälp av hermeneutiken 
fokuserar man på situationen genom deltagarnas ögon (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 
Med hjälp av detta kan jag alltså skapa en förståelse över idrottarnas perspektiv och åsikter 
angående hur det är att vara kvinna och ha manliga ledare och då få en förståelse över vilken 
betydelse det har för deras lärande, utveckling och prestation  

 
 

Eftersom jag vill se vilka upplevelser kvinnliga elitidrottare har kring fenomenet lärande 
valde jag intervjuer, men eftersom jag inte hade möjlighet att träffa informanterna då de 
befinner sig på andra platser valde jag att använda mig av telefonintervjuer vilket är en bra 
möjlighet när det inte går att träffa informanterna (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Det 
finns dock några saker att tänka på och det är att anpassa frågorna till telefonintervjun, 
intervjun bör inte vara för lång, samt att inte ha massa valbara svar i frågorna då det är lätt för 
respondenten att glömma vad vilka svar som fanns (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 
 En halvstrukturerad intervjuguide  (Bilaga 1) togs fram med frågor där 
möjligheten till följdfrågor fanns. Frågorna var uppdelade under teman med fokus på studiens 
huvudområden kommunikation och kommunikativt ledarskap kopplat till lärande (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Den började dock med bakgrundsfrågor kring individens idrottande och 



upplevelser kring detta för att sedan gå vidare till kommunikation och kommunikativt 
ledarskap för samt lärande kopplat till Illeris (2007) tre dimensioner om lärande. På slutet 
fanns det utrymme för individen att reflektera kring övriga upplevelser om kommunikation 
och lärande.  
  För att öka validiteten vid en intervju är det viktigt att belysa samma fenomen ur 
flera synpunkter för att få en så bred bild som möjligt över individens upplevelse av 
fenomenet (Larsen, 2009) därför var fokus på lärandet men genom olika perspektiv, både hur 
kommunikationen och det kommunikativa ledarskapet hade betydelse för lärandet. . En 
pilotstudie genomfördes innan de riktiga intervjuerna genomfördes för att se om frågorna 
förstods samt att ordningsföljden på frågorna var optimala. 

 

 
Eftersom det är kvinnors upplevelser som är fokus i studien är deltagarna fem kvinnor och 
mellan 20 och 35 år. De är alla aktiva inom någon gren som är ansluten till Svenska 
skidförbundet och har elitsatsat mellan 5 och 15 år. Alla tävlar på internationell nivå och har 
under året deltagit i tävlingar på världscupnivå eller motsvarande. Alla idrottarna arbetar med 
flera olika tränare och ledare, de har privata tränare, klubbtränare och omges även av ledare 
och tränare från landslag och förbund. Fyra av idrottarna har idag män som tränare och ledare 
och en har en kvinnlig tränare. Fyra av idrottarna har någon gång under sin karriär haft en 
kvinnlig tränare. Deltagarna kontaktades genom mail på deras respektive hemsidor, via 
sociala medier och via kontakter. De fick först lite information om studiens syfte för att 
därefter kunna ta ställning till deltagande. Därefter bokades en tid för telefonintervju in. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av en telefonintervju där informanterna först 
kontaktades via kontaktuppgifter på deras respektive hemsidor men några genom personliga 
kontakter. De fick först lite information om vad studien handlade om så de kunde ta ställning 
till om de ville delta eller inte och för de som ville ställa upp bokades en tid intervju och 
deltagarna ringdes upp på inbokad tid.  

När telefonintervjuer används bör man ta hänsyn till vissa saker. Gilbert (2008) 
menar att intervjuaren behöver vara effektiv i sin kommunikation för att en telefonintervju ska 
vara lyckad. Detta för att hålla interaktionen mellan sig och informanten i normalt läge och 
samtidigt ha koll på frågorna och hjälpa informanten att hålla sig till ämnet. Därför använde 
jag mig av en intervjuguide (Bilaga 1) under intervjuerna och antecknade samtidigt som jag 
intervjuade trots att samtalen spelades in, just för att inte missa någon del av informantens 
svar. Det är även viktigt att vara extra lyhörd och koncentrerad vid en telefonintervju då man 
inte ser informantens kroppsspråk, där måste man istället lyssna och se så att informanten 
förstår alla frågor rätt, detta för att undersökningen ska hålla en hög reliabilitet och validitet 
och detta var något som jag tog stor hänsyn till under intervjuerna (Gilbert, 2008). Kände jag 
att någon informant inte riktigt förstod frågan hjälpte jag till för att förtydliga utan att styra 
informanten. 

 Intervjuerna spelades in med hjälp av en applikation till iPhone vilket 
informanterna fick information om för att jag sedan skulle kunna gå tillbaka och lyssna igen 
för att se om jag fått med all viktig information. Intervjun blir en produktionsplats för kunskap 
där kunskapen produceras i samband med intervjuaren och informanten. Inom hermeneutiken 
handlar det mycket om att tolka informantens upplevelser vilket jag tog hänsyn till genom att 
även anteckna var intervjupersonen sa ifall det skulle bli något fel på tekniken så 
informationen fanns kvar till bearbetningen och tolkningen (Kvale &Brinkmann, 2014).  



 

Hermeneutiken handlar om att tolka texter, eller i detta fall intervjuer som transkriberas till 
texter, genom att bygga på förförståelsen med individernas kunskap och upplevelser skapas en 
helhet för fenomenet och på så vis kunskap (Kvale & Brinkmann. 2014). Med detta som 
grund använde jag mig av analysprogrammet ATLAS.ti i min bearbetning av texterna för 
attkunna bygga varje del till en helhet på ett överskådligt sätt. Cohen, Manion och Morrison 
(2007) tar upp är vikten av att analysera svaren på samma sätt från varje intervju, vilket var 
något som jag la vikt på när jag valde att använda mig av ett analysprogram vilket gör det 
lättare att analysera varje intervju.  
  Genom att kategorisera citat från deltagarna Intervjuguiden innehöll teman, 
Kommunikation/Kommunikativt ledarskap, lärande och övriga upplevelser vilket även var 
kategorierna jag använde mig av i ATLAS.ti för att att genom ett systematiskt sätt få en helhet 
i delarna från varje deltagares upplevelser. Kategorierna bearbetades en i taget där alla 
deltagarnas svar analyserades för att få en helhet i varje kategori då hermeneutiken handlar 
om att analysera resultatet med hjälp av del och helhet och på så vis skapa en förståelse för 
individens beskrivning av ett fenomen. Detta gjordes med varje kategori för att skapa en 
helhet kring varje individs upplevelser men även en helhet för varje kategori, det för att 
tillsammans med förförståelsen av fenomenet få en förståelse för hela fenomenet (Kvale & 
Brinkmann, 2014).   

 
Genom att analysera materialet med hjälp av ATLAS.Ti fick jag en tydligare bild över vilka 
delar i kommunikationen individerna upplevde som betydelsefullt för deras utveckling och 
hur det kunde kopplas till Illeris (2007)  lärandedimensioner och det sociokulturella 
perspektivet (Säljö, 2005). Tolkningen har gjorts genom att varje kategori i resultatet har 
bearbetats genom att texter och citat har gått igenom med hjälp av teoriernas utgångspunkt 
hur ett lärande sker.  Detta presenteras sedan i resultatets huvudkategorier, kommunikation 
och ledarskap och lärande där syftet var att bygga på förförståelsen av fenomenet med hjälp 
av teorierna och på så vis få en helhetsförståelse över fenomenet. 

Etik handlar om rätt och fel och det är viktigt att forskaren tänker på de etiska aspekterna 
genom hela processen i studien. Allt från syftet, metod, innehåll och även i resultatet (Cohen 
Manion och Morrisson, 2007). Vetenskapsrådet (2015) tillhandahåller krav när det gäller 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. De kraven som ska följas är informations- 
kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagarna ska 
informeras om vilket syfte undersökningen har och vilka villkor som gäller för deras 
medverkan i undersökningen. Detta gjordes i början av samtalet innan intervjun började. De 
fick även information om att det inte kommer gå att utläsa vem som svarat på frågorna och att 
deltagandet är anonymt. De informerades även om att deltagandet var helt frivilligt och att de 
när som helst kunde avbryta, alternativt välja att inte svara på vissa frågor och på så vis togs 
hänsyn till samtyckeskravet. Insamlat material används endast till studiens ändamål och allt 
insamlat material har behandlats konfidentiellt.  

Validitet handlar om att vi undersöker det vi avser att undersöka (Bjereld, Demker & 
Hinnfors, 2002).  I en kvalitativ studie där resultatet ska tolkas är det möjligt att två forskare 
inte skulle få samma resultat. Validiteten i intervjuer kan därför lätt ifrågasättas eftersom 
forskaren lätt kan söka svar som ska stödja forskarens förutfattade meningar. Det kan även 



vara lätt att det sker missförstånd i vad forskaren vill ha svar på. Ett sätt att få bättre 
tillförlitlighet är att använda en strukturerad intervju med samma frågor för varje respondent 
(Cohen, Manion och Morrison, 2007) vilket gjordes genom en intervjuguide  (Bilaga 1) där 
varje informant fick samma frågor i samma ordning.  
  Reliabiliteten i en undersökning handlar om säkerheten i det som mäts (Bjereld, 
Demker & Hinnfors, 2009). Mina informanter är alla inom eliten i sin idrott och har varit i 
flera år, de hade därför många upplevelser att berätta om samma fenomen vilket styrker 
undersökningens trovärdighet men eftersom idrottarna i studien är aktiva inom samma 
förbund går det inte att generalisera och säga att alla kvinnliga elitidrottare upplever samma 
sak (Cohen, Manion & Morrison, 2007). En svårighet som uppkommer vid telefonintervjuer 
är att det inter går att se informanternas kroppsspråk vilket kan bidra till att det är svårare att 
se hur informanten förstår frågornas betydelse. Därför är det extra viktigt att vara lyhörd för 
att tyda informanten och se att frågorna förstås på rätt sätt. Detta för att undersökningen ska 
hålla en hög reliabilitet (Gilbert, 2008).   
  Eftersom informanterna fått en del bakgrundsinformation om vad intervjun 
skulle handla om upplevde jag att de kändes trygga och gav utförliga svar på frågorna. Genom 
att ta hänsyn till den inre validiteten är det jag som forskare som ska visa förklaringen till en 
viss händelse genom att återge resultatet så att de beskriver exakt de fenomenen som kommer 
fram i undersökningen, detta har jag tagit hänsyn till genom att återberätta deltagarnas 
upplevelser så exakt som möjligt och förstärkt upp med hjälp av citat (Cohen, Manion & 
Morrison, 2007). 

 

Eftersom fokus i studien skulle vara på informanternas upplevelser valde jag en kvalitativ 
metod med intervjufrågor för att kunna få så utförliga svar som möjligt för att kunna få en 
helhet kring fenomenet (Larsen, 2009). Då informanterna var utspridda i landet var det enda 
möjliga sättet att genomföra intervjuer via telefon vilket såklart är sämre än intervjuer som 
sker ansikte mot ansikte då man kan fånga upp informanternas kroppsspråk på ett annat sätt 
(Gilbert, 2008). Jag upplevde informanterna trygga i situationen och att de delade med sig av 
många upplevelser, men det är ändå ett ämne som kan vara lite känsligt att prata om då man 
inte vill hänga ut specifika personer som en sämre ledare. För att få en högre reliabilitet hade 
eventuellt fler intervjuer önskats, men då en elitidrottare har en väldigt fullspäckad vardag 
med träning och många andra intervjuer är det inte alltid de vill prioritera en intervju till en 
studie men de som deltog svarade utförligt på alla frågor ändå och hade liknande upplevelser 
så jag anser inte att fler informanter hade gjort skillnad för studiens resultat.  Eftersom det var 
en telefonintervju valde jag också att ha lite mer strukturerade frågor men ändå åt det 
halvstrukturerade hållet än vad jag hade haft vid en vanlig intervju då Gilbert (2008) menade 
att det var viktigt att hålla telefonintervjuer lite kortare samt ha en mer strukturerad intervju 
för att få alla intervjuer så lika som möjligt då man inte kan avläsa något kroppsspråk.  

 
Resultat 
Resultatet i studien omfattar intervjumaterialet från fem kvinnliga elitidrottare som är aktiva 
inom Svenska skidförbundet. Resultatet visar idrottarnas upplevelser kring kommunikation 
och kommunikativt ledarskap med kvinnliga och manliga ledare och vilket betydelse detta har 
för deras utveckling och prestation med utgångspunkt från den hermeneutiska 
forskningsansatsen. Resultatet redovisas under de teman som var centrala i intervjuguiden, 
Kommunikation och ledarskap samt med underrubriker under dessa huvudteman som 



tillsammans bildar en helhet över fenomenet. För att förstärka individernas upplevelser 
redovisas även citat.  

Kommunikation är en viktig del i idrottarnas satsning och något som återkommer hela tiden i 
olika sammanhang. Fyra av deltagarna har idag manliga tränare och en har en kvinnlig ledare 
men alla utom en har någon gång haft kontakt med en kvinnlig ledare i någon form. Jag har 
valt att presentera deltagarnas upplevelser av ett kvinnligt ledarskap även fast det inte direkt 
hör till studiens syfte och frågeställning men jag anser att deras upplevelser av detta har 
betydelse för deras förförståelse då det handlar om deras erfarenheter av kvinnliga ledare i 
förhållande till de manliga. 

När idrottarna pratar om sina upplevelser kring kommunikation och ledarskap kommer alla 
fram till att kommunikation är något som återkommer hela tiden och att det är en viktig del 
hos en elitidrottare och att det kan bli många fel om man inte förstår varandra. Har man en 
ledare som inte alls är bra på att kommunicera är det svårt att föra en dialog och känna 
förtroende för den ledaren. 

Kommunikationen är egentligen det viktigaste för att allt ska fungera. Jag måste känna att jag 
kan kommunicera med mina tränare både för att utvecklas men även för att hinna stoppa skador 
och liknande innan de uppkommer. Ibland är det lätt att man känner sig mesig om man inte 
orkar träna eller att man har ont någonstans, men det är väldigt viktigt att man känner sig trygg i 
den miljön man är i och med människorna man är med och på så vis kan man stoppa och hindra 
skador innan dem kommer. 

Alla deltagare nämner även att oavsett ledarens kön är det alltid individuellt hur 
kommunikationsförmågan är och beroende på hur tränaren och ledaren är som individ spelar 
större roll än könet. En deltagare nämner dock att det hade varit lättare att se sig själv som 
ledare efter sin karriär om det fanns andra kvinnliga ledare att se upp till.  

Alla vill bli behandlade som individer och inte som en idrottare som ska passa in i en viss mall. 
Alla har olika behov och lär på olika sätt och en tränare som tar hänsyn till det är en bra tränare 
oavsett kön. 

Deltagarna menar att deras upplevelse är att det är lättare att kommunicera om personliga 
saker med kvinnliga tränare och att de upplever större förståelse från kvinnliga då de kan 
prata på ett annat sätt och kvinnliga tränare har ofta större förståelse för saker som rör 
kvinnor. De ser mer gemenskap med andra kvinnor då det har mer liknande upplevelser om 
saker. En mer känslosam kommunikation är också något som upplevts med kvinnliga tränare 
och att det är mer fokus på idrottarna som individer.

Med en kvinnlig tränare kan jag inte bara prata om allt som rör träning och tävling utan även 
privata saker. Ibland när man har något problem i privatlivet påverkar det träningen och då 
tycker jag det är lättare att få förståelse hos en kvinnlig tränare då en manlig mer kan säga att så 
länge jag inte är fysiskt sjuk är det inga problem att träna, fast man kan ha privata problem som 
påverkar en psykiskt och då blir det fysiskt också. Då struntar jag hellre i att berätta det för man 
blir ändå dumförklarad. 

Idrottarna upplever att de ofta känner sig tryggare i relationen med en kvinna än med en man 
vilket gör att de kan fokusera på rätt saker i idrottandet. En idrottare menar att det är lättare att 
utvecklas när man mår bra och känner harmoni vilket är något hon upplever när fokus är på 
henne som individ istället för att alla ska passa in i samma mall. Hon upplever att kvinnliga 



tränare och ledare är bättre på den biten. En idrottare menar även att kvinnliga ledare är mer 
lyhörda vilket kan hindra sjukdomar och skador innan de uppkommer då de lyssnar mer på 
varje individ och anpassar sig mer efter individerna vilket även är positivt för individens 
utveckling. 

Kvinnor lyssnar mer, jag kan delge mer av mig själv till en kvinnlig tränare och få mer 
förståelse vilket gör att jag känner mig tryggare och kan då prata av mig och sen släppa det för 
att gå vidare i saker. Med en manlig tränare håller man ofta mycket inom sig och på så vis är det 
ibland svårt att fokusera på träning och tävling. 

De som har manliga tränare upplever att de kan kommunicera med dem och att 
kommunikationen i det stora hela är bra. Några deltagare nämner dock att de helst 
kommunicerar om sådant som handlar om träning och tävling och inte mycket annat delar de 
inte med sig av till en manlig tränare trots att det ibland skulle behövas för en större förståelse 
från tränaren. 

Jag tycker kommunikationen är bra i det stora hela, men många saker vill man inte prata med 
sin manliga tränare om. Ibland känner man sig sliten och kanske egentligen behöver vila men 
det känns som ett misslyckade att prata med sin manliga tränare om det då de inte alltid förstår, 
eller vill förstå. 

En idrottare menar att en manlig tränare kan försöka förstå men kommer aldrig förstå på 
samma sätt som en kvinna. En idrottare upplever även att hon inte känner sig hörd hos 
manliga tränare och att hon undviker att berätta en del saker som i vissa fall skulle ha 
betydelse för hennes utveckling, just för att hon upplever att hon inte blir hörd och tagen på 
allvar. Flera av idrottarna upplever även att det ofta kan vara brist på återkoppling i 
kommunikationen med just manliga ledare.  

Det har hänt att man har fått för lite återkoppling och på så sätt missuppfattat situationen och 
gått och grubblat över saker som kanske egentligen inte var ett problem om kommunikationen 
hade fungerat. Det stör utvecklingen lite då man måste ha fullt fokus på träningen och istället 
kanske man har andra tankar i huvudet som man inte hade behövt haft. 

En idrottare upplever dock att manliga ledare är mer raka på sak och ärliga vilket är något hon 
själv upplevde som bättre för sin utveckling och en annan menar att manliga ledare är mer 
auktoritära i sitt ledarskap men inte så lyhörda vilket är något som i många fall upplevs bidra 
till en sämre utveckling. 

Faktorer som idrottarna upplever är viktiga för deras utveckling nämner alla saker som en 
ärlig kommunikation mellan alla i idrottarens team och att känna trygghet i teamet. För att 
känna trygghet är det viktigt att det finns en ärlig kommunikation mellan alla, inte bara från 
ledarnas håll utan även från idrottaren. En ledare som är bra på att kommunicera är något som 
är viktigt för deras lärande. En idrottare menar att hon har ganska mycket kunskaper själv och 
då är det viktigare med en bra och ärlig kommunikation, men för en yngre idrottare med 
mindre kunskaper är det kanske viktigt med kunskap ett tag, men i längden är det 
kommunikationen som är viktigast för utvecklingen. En annan idrottare menar att om inte 
tränaren eller ledaren har någon kunskap alls är det svårt att lära ut även om den 
kommunikativa förmågan är bra.  



Det spelar ingen roll hur mycket kunskap man har om man inte kan kommunicera ut den på ett 
bra sätt. En riktigt bra tränare har mycket kunskap men är även ödmjuk med att alla andra inte 
har lika mycket kunskap och då är dem ofta bra på att kommunicera på ett sätt som gör att man 
kan ta del av den kunskapen. 

Deltagarna berättar att de har bra stöd från sin tränare mot sina uppsatta mål och flera nämner 
att en bra kommunikation är viktig för utvecklingen till att bli en bättre idrottare. Flera 
nämner även att feedback från tränare och ledare är något viktigt för att nå utveckling och 
utan kommunikation skulle det vara svårt att nå de uppsatta målen, vilket i sin tur bidrar till 
mindre lärande och utveckling. 

Deltagarna är eniga om att de önskar mer återkoppling i kommunikationen med framförallt 
manliga ledare och särskilt vid uttagningar till landslag och världscuper då de ofta bara har 
fått höra att de inte är uttagna men inte fått någon motivering till varför. En av idrottarna 
upplever även att hon skulle vilja ha mer återkoppling även när hon blev uttagen medan en 
idrottare menar att hon ofta vet själv varför hon inte blivit uttagen och då gäller det att 
prestera bättre till nästa uttagning vilket är en del i utvecklingen. Några av deltagarna 
upplever sämre motivation och sämre utveckling när de känner att inte kommunikationen 
fungerar.  

Jag hade önskat mer återkoppling om vad man kan göra för att bli uttagen. Nu går man ofta och 
funderar på vad man skulle kunna göra bättre och det finns ingen förståelse över att man vill ha 
mer förklaringar. Man ska bara köpa läget vilket gör att motivationen kan minska ibland. 

Ibland sker det missar i kommunikationen och framförallt kring uttagningar vilket var något 
som en deltagare poängterade och menade att män inte har samma förståelse och då kan det 
bli missar i kommunikationen men det är inget som påverkar idrottarens motivation till 
utveckling. En annan deltagare menade dock att missar i kommunikationen ledde till minskad 
motivation.   
  Hela vardagen hos en elitidrottare handlar om utveckling och prestation, man 
måste hela tiden bli bättre för att ha en chans att få bra resultat. När det gäller lärande var 
idrottarna överens om att motivation måste komma från den enskilda individen och för att 
motivationen ska finnas måste det var roligt och betydelsefullt att idrotta men med hjälp av 
bra ledare och tränare är det lättare att finna motivation. En idrottare säger att hon får mer 
motivation när hon känner sig uppskattad och viktig och att ha en tränare som finns där för 
idrottaren är bra för motivationen. Fyra deltagare har dessutom upplevt att deras motivation 
till idrottandet har minskat på grund av en specifik tränare eller ledare vilket är något som 
påverkar deras utveckling som idrottare negativt. En idrottare berättar att hon haft en kvinnlig 
tränare där de inte förstod varandra, tränaren tog ingen hänsyn till idrottarens 
prestationsångest och det bidrog till att idrottaren hade mindre motivation till fortsatt 
utveckling. En annan idrottare berättar att hon tappade motivationen på grund av dålig 
kommunikation med tränaren så hon avslutade sin karriär under ett år innan hon fick kontakt 
med sin nuvarande tränare där hon hittat tillbaka till motivationen och återgått till sin satsning. 

När man inte känner sig hörd och betydelsefull blir motivationen mindre och har man en tränare 
som inte tror på en, hur ska man då tro på sig själv? Det bidrar till sämre motivation och sämre 
utveckling. Jag kan inte prestera om jag inte känner mig trygg i relationerna runt om. 

I vilken situation idrottaren befinner sig i är något som är viktigt för lärandet. Att umgås med 
andra som håller på med samma sak är något som är motiverande och bidrar till utveckling 
och speciellt i ett landslag där alla har samma mål och satsar på samma sak. Både 



kommunikationen med de som gör samma sak är lättare eftersom man förstår varandra på ett 
annat sätt eftersom man befinner sig i samma situation och har då större förståelse för 
varandra. 

Att få vara med i landslaget är en väldigt inspirerande miljö. Att få träna med som bästa i 
Sverige och få tillgång till bra material osv. Man känner sig trygg och trygghet är viktigt. Det är 
bra att kunna kommunicera med andra som sitter i samma båt och där alla har samma mål. 

Det är viktigt att känna trygghet och för att man ska utvecklas är det viktigt att vara i en miljö 
där man trivs men bra ledare och tränare runt om kring sig där man känner att 
kommunikationen fungerar och att man kan känna förtroende för tränare och lagkamrater. 

Tolkning 
Tolkningen utgör från det empiriska materialet i relation till Illeris (2007) lärandeteori och det 
sociokulturella perspektivet (Säljö, 2005). Tolkningen presenteras under de två 
huvudkategorierna från resultatet, kommunikation och ledarskap samt lärande. 
   

Kommunikationen är något i idrottarnas satsning och i resultatet går det hela tiden att utlösa 
hur viktig kommunikationen är för alla delar i idrottandet och framförallt för idrottarens 
utveckling. Deltagarna har en förförståelse kring hur ett kvinnligt ledarskap upplevs till 
skillnad från ett manligt och deras upplevelse är att kvinnliga ledare har större förståelse och 
inger mer förtroende, samt att de har mer gemenskap med en kvinnlig ledare än manliga. De 
upplever även att kvinnliga ledare har mer fokus på varje idrottare som enskild individ. När 
fokus är på individen och deltagarna känner trygghet och förtroende kan idrottaren fokusera 
på rätt saker i sitt idrottande. För att ett lärande ska ske är det viktigt att varje individs 
drivkraft hittas och detta är något individuellt. Ledaren måste därför ta hänsyn till att alla 
individer är olika och har olika drivkrafter (Illeris, 2007). 

Deltagarna menar att om inte kommunikationen med tränaren fungerar är det 
svårt att känna förtroende och att de kan prata om allt med sin tränare, vilket i vissa fall kan 
leda till skador som hade kunnat förhindras om förtroendet för en god kommunikation fanns. 
Med manliga ledare upplevs ofta kommunikationen som begränsad då idrottarna upplever 
mindre förståelse vilket kan leda till mindre fokus på idrottandet. Det har funnits situationer 
då idrottarna inte berättade saker som kunde ha betydelse för deras utveckling eftersom de 
inte kände förtroende för sin manliga ledare. Samspelsprocessen i lärandet handlar om 
individens agerande till sin omvärld (Illeris, 2007). Idrottarnas lärosituation är i sitt idrottande 
i detta fall och det är inom idrotten utvecklingen och lärandet ska ske. Samspelet handlar om 
förmedling och för att för att ta till sig förmedlingen krävs ett visst intresse (Illeris, 2007). 
Eftersom idrottarna genom sin förförståelse redan har inställningen att kvinnliga ledare ger 
mer förtroende och arbetar mer individanpassat än manliga ledare kan det därför vara svårt att 
ta in ett lärande. Desto mer aktiv och målinriktad individen är desto mer kommer individen 
lära sig. Finns då inställningen och upplevelsen hos individen att manliga ledare är sämre än 
kvinnliga på att förmedla ett budskap kommer då lärandet att begränsas eftersom stor del 
handlar om responsen hos individen (Illeris, 2007). 

För att idrottaren ska utvecklas och för att ett lärande hela tiden ska ske behöver idrottaren 
vara motiverad för sin uppgift och ha en vilja att utföra sin idrott vilket är något som alla 



deltagarna är överens om att det är något som måste komma från de själva och att de upplever 
idrottandet som något betydelsefullt. För att ett lärande ska ske krävs det att det finns vilja och 
motivation hos individen, något som omfattas av Illeris (2007) drivkraftdimension. Det är stor 
skillnad hur en individ tillgodoser sig ett lärande om det finns ett eget intresse eller om det 
sker med tvång. Lärandets drivkraftdimension påverkar alltid resultatet i det man lär sig även 
om innehållsdimensionen är detsamma. Finns det ingen motivation och glädje i det individen 
lär sig kommer lärandet bli begränsat. Att individerna hela tiden känner en glädje och en inre 
motivation för sitt idrottande är alltså viktigt för det fortsatta lärandet (Illeris, 2007). 
Skidåkning är en individuell sport och varje individ måste därför ha sin egen motivation i 
grunden, men då ett samspel med omgivningen hela tiden sker för att lärprocessen ska ske är 
en god kommunikation med ledare av största vikt.  

I ett lärande behövs hela tiden små utmaningar, vilket kan vara olika från individ 
till individ, därför krävs det att undervisning är anpassad efter deltagarna för att varje individ 
ska känna sig utmanad och på så vis lära sig (Illeris, 2007). Det behövs alltså olika träning för 
en idrottare som är i början på sin karriär jämfört med en som har en lång karriär bakom sig. 
Detta är något som även kommer fram i studien då idrottarna menar att de själva kan ha 
mycket kunskaper själv, men för att utvecklas som idrottare är det viktigt att processen för 
lärande hela tiden fungerar så utvecklingen inte stannar och där är en god kommunikation 
med tränare och ledare viktigt och även att träningen är anpassad efter individerna. Flera 
idrottare har upplevt att motivationen till utveckling har minskat på grund av en specifik 
tränare eller ledare då kommunikationen inte har fungerat. För att vara motiverad menar en 
idrottare att hon måste tro på sig själv och det kan hon inte göra om hon inte känner stöd och 
förtroende från tränaren. Det finns även situationer då motivationen till lärande kan hamna i 
en pressad situation, dels då individen har förväntningar på sitt eget lärande men även genom 
krav och förväntningar utifrån. Det är individuellt hur denna press hanteras (Illeris, 2007) 
vilket gör det ännu viktigare att tränare och ledare tänker på varje lärsituation som 
individanpassad. Feedback från ledare och tränare är något som idrottarna anser som 
betydelsefullt för utvecklingen och det är viktigt att det finns feedback och en bra 
kommunikation åt båda håll, både från tränaren men även från idrottaren nämns som 
betydelsefullt, där är det viktigt att samspelet fungerar vilket direkt är viktigt i alla sociala 
kontexter för att ett lärande ska ske (Illeris, 2007).  

Deltagarna har delade meningar kring kommunikationsmissar och hur de 
påverkar deras motivation till idrottandet eller inte. I analysen av materialet gick det tydligt att 
koppla missar i kommunikationen till ett manligt ledarskap och missar i kommunikationen 
leder till missar i samspelet mellan individ och omgivning vilket enligt Illeris (2007) bidrar 
till störningar i lärprocessen. Något annat som kan bidra till en störning i lärprocesserna och 
drivkraftdimensionen är om individen har en annan föreställning om en specifik situation och 
som inte överensstämmer med det upplevda (Illeris, 2007). 
 Enligt det sociokulturella perspektivet handlar det mycket om vilket samspel 
individen befinner sig i, en individ kan inte lära som isolerad varelse och lärande handlar om 
kommunikation, sociala praktiker och lärande (Säljö, 2005), vilket är något som idrottarna 
hela tiden återkommer till. De menar att kommunikationen är väldigt viktig för lärandet men 
de menar även att miljön är något som är betydelsefullt. Att vara med i landslag ses som 
inspirerande då umgänge med andra idrottare har betydelse för motivationen. Det ses även 
som en trygghet att vara i en landslagsmiljö och som Säljö (2005) handlar lärandet om att 
människan är öppen för intryck från omgivningen och tänkandet utformas genom det man är 
med om. Genom att delta i aktiviteter lär sig också individen av omgivningen. Genom att 
individen har en förförståelse att kvinnliga tränare är bättre på att lyssna och individanpassa är 
de eventuellt inte öppen för intryck som de annars hade varit öppna för, vilket i sin tur kan 
leda till att individen inte lär på ett sätt den gjort utan dessa föreställningar. 



 Både Illeris (2007) och Säljö (2005) menar att individen lär i samspel med 
omgivningen och fungerar inte kommunikationen mellan idrottaren och tränare eller ledare 
kommer inte ett lärande kunna ske, därför är en fungerande kommunikation en stor och viktig 
byggsten för ett bra lärande. 
 

Diskussion 
Syftet med studien är att få en djupare förståelse och utveckla kunskap om hur kvinnliga 
elitidrottares lärande påverkas av att endast kommunicera med manliga ledare. Där kommer 
utveckling och prestation inom idrotten in i bilden och leder till frågeställningen som var: Hur 
upplever kvinnliga elitidrottare att kommunikation med endast manliga ledare har för 
betydelse för deras utveckling och prestation?  

Enligt Peachey och Burton (2010) menade i sin forskning att det transformella 
ledarskapet det effektivaste för att få framgång i en idrottsorganisation och även Stenling och 
Tafvelin (2013) höll med om att det transformella ledarskapet bidrar till större prestation hos 
idrottare på alla nivåer. De menade att en idrottare som känner välbefinnande och har en 
coach som stöttar individen efter deras individuella behov har större framgång och det var 
även faktorer som Johansson, Miller och Hamrin (2011) tog upp i sin studie om det 
kommunikativa ledarskapet som liknas med det transformella. De menar att en kommunikativ 
ledare som bryr sig om individerna och ger återkoppling på resultat har stor betydelse för den 
enskilda individen. 

Idrottarna i studien framhöll att de upplevde mer utveckling när de fick den 
återkoppling de behövde och att en fungerande kommunikation hade stor betydelse. De var 
även väldigt noga med att säga att ledaren skulle anpassa sig efter deras individuella behov 
vilket stämmer överens med de tidigare studierna om ett framgångsrikt ledarskap inom idrott. 

Peachey och Burton (2010) menar dock att om det är manligt eller kvinnligt 
ledarskap spelar mindre roll och det finns ingenting som tyder på att en kvinnlig eller manlig 
ledare skulle få större anhängare eller att det ena ledarskapet skulle vara mer effektivt än det 
andra. Idrottarna i studien hade dock i de flesta fall mer positiva upplevelser från sin 
förförståelse kring ett kvinnligt ledarskap och upplevde att kvinnliga ledare var bättre att 
anpassa sig efter individen och var bättre på att lyssna och ge återkoppling vilket ledde till 
bättre utveckling och ett bättre lärande i slutändan.  

I studien gjord av Kristiansen et al. (2012) berättade två kvinnliga idrottare om 
att kommunikationsmissar ledde till skador för att tränaren inte lyssnat på hennes åsikter. De 
menade att det var viktigt att känna förtroende för tränaren för att undvika detta och att bli 
behandlad som en individ.  Detta är även något som även idrottarna i min studie berättar om 
då de ibland upplevde att speciellt manliga tränare inte var så lyhörda som önskat och att om 
tränarna lyssnade mer och anpassade sig efter individen skulle även skador kunna hindras 
innan de uppkom. Kristiansen et al. (2012) menar även att en öppen och bra kommunikation 
mellan idrottare och tränare är av stor vikt för att bli en framgångsrik idrottare vilket är något 
deltagarna hela tiden kommer tillbaka till. Trygghet är något som idrottarna i min 
undersökning tar upp flera gånger, att det är det viktigaste i samband med att bli behandlad 
som en individ och ha en bra kommunikation, utan att dessa faktorer fungerar blir 
motivationen sämre vilket även leder till ett sämre lärande och då stannar utvecklingen upp.    
Utan lärande och utveckling blir det även svårt att prestera på topp, vilket är det viktigaste för 
en idrottare på elitnivå. De upplevde även från sin förförståelse att kvinnliga ledare hade en 
mer känslosam kommunikation och det hade mer fokus på idrottarna som individer. Kände de 
trygghet vilket flera av idrottarna menade att de gjorde i större utsträckning med en kvinnlig 
ledare gjorde även att de kunde fokusera på rätt saker i idrottandet. En idrottare i studien av 
Kristiansen et al. (2012) berättar om att missar i kommunikationen lett till stor osäkerhet hos 



henne som idrottare och när hon inte kände något förtroende för tränarna eller att de 
behandlade henne som en individ minskade både motivationen och prestationen som man sig 
trygg och harmonisk är det lättare att utvecklas poängterar flera av idrottarna. 
  I undersökningen gjord av Faull och Cropley (2009) bland triathleter på elitnivå 
visar att reflekterande av sina egna prestationer var viktigt för att utvecklas och prestera 
bättre. Då blir idrottaren medveten om sitt eget lärande och det är lättare att sätta mål, för att 
komma dit spelar dock kommunikationen en viktig roll i reflektionsprocessen, både med 
andra idrottare och med sin coach. Flera av idrottarna i min studie upplevde det motiverande 
att vara med i landslag då de fick umgås med andra med samma mål vilket de upplevde 
bidrog till större utveckling. Kommunikationen med andra inom laget var också något som de 
upplevde positivt för utvecklingen. Alla tog även upp faktorer som ärlig kommunikation 
mellan alla i teamet, att känna trygghet och vara i en miljö man trivs i vilket kan kopplas 
tillbaka till den tidigare forskningen.  
 Svetlova (2013) betonade också att pedagogisk kommunikation med coachen är 
en viktig egenskap för idrottarens utveckling. Hon menar att de mest framgångsrika idrottarna 
upplever att de har bäst relation med sin coach och att de har bra och mycket kommunikation, 
även där var det dock viktigast att idrottarens egen utveckling var det som bidrog till 
prestationen men med stöd av coachen vilket även är något idrottarna i min studie påpekade. 
De menade att en bra kommunikation var viktig för utvecklingen att bli en bättre idrottare och 
nämner även feedback som något viktigt. Utan kommunikation skulle det vara svårt att nå 
målen menade dem. 

Alla deltagarna menade även att oavsett kön på tränaren och ledaren är det 
viktigaste att de anpassar träningen idrottaren som individer och hur tränaren är spelar större 
roll än vilket kön den har men en deltagare upplever att det hade varit lättare att se sig själv 
som ledare efter sin karriär om det fanns andra kvinnliga ledare att se upp till. Många kvinnor 
vill bli ledare men enligt undersökningen av Henry och Robinsson (2010) uppgav flera 
kvinnor att de inte blev tagna seriöst eftersom de har en annan ledarstil och är mer 
hjälpsamma, känsliga och sympatiska, vilket är ett problem då deltagarna i min studie 
upplevde att de var just de egenskaperna som gjorde att de kände trygghet och utvecklades 
som bäst och att de var ett sådant ledarskap de uppskattade. Den sneda könsfördelningen är ju 
dock inget som bara finns inom Svenska skidförbundet utan det är ett internationellt problem 
inom alla idrotter (Terjesen, Sealy och Singh, 2009). 

Slutsatsen är att kvinnliga idrottare på elitnivå vill bli behandlade som individer 
och känna trygghet och en bra kommunikation med tränaren och ledaren för att kunna uppnå 
bäst lärande, utveckling och prestation och det var i relationen med kvinnliga ledare de 
upplevde att dessa egenskaper fanns i första hand, men hur tränaren var som individ ändå var 
viktigare än vilket kön. Även miljön var något viktigt och kommunikation och umgänge med 
andra idrottare gav större motivation och trygghet vilket även det bidrog till bättre utveckling 
och prestation vilket även är något som hela tiden kan kopplas tillbaka till den tidigare 
forskningen.  

 

Denna studie syftar endast att undersöka kvinnornas upplevelser av kommunikation med 
manliga tränare så förslag till fortsatt forskning skulle vara att göra en jämförelse hur 
kvinnliga och manliga elitidrottare upplever kommunikationen med manliga och kvinnliga 
ledare för att se om det finns någon skillnad i upplevelserna och vad det har för betydelse för 
idrottarnas utveckling och prestation. En annan aspekt skulle kunna vara att titta på samma 
fenomen men inom ett annat förbund eller inom en annan idrott.
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Bilagor 

Intervjuguide 

Inledning 
Hur länge har du varit aktiv inom skidåkning? 
Hur länge har du varit på elitnivå? 
Hur många ledare/tränare har du i din satsning?  
Kvinnor/män? 
Har du haft några kvinnliga tränare/ledare? 

Kommunikation / Kommunikativt ledarskap 

På vilket sätt kan du kommunicera med en manlig ledare?  
- Upplever du att du kan prata om allt och att kommunikationen är bra? 

På vilket sätt kan du kommunicera med en kvinnlig ledare? 
- Upplever du att du kan prata om allt och att kommunikationen är bra? 

Upplever du att du får stöd och återkoppling i kommunikationen med manliga tränare/ledare 
och på vilket sätt? 

- Känner du dig hörd? 
- Har du vid något tillfälle önskat mer återkoppling i vad du hade kunnat göra bättre för att bli 

uttagen till en viss tävling eller till ett landslag? 

Vad har du för upplevelser kring kommunikationsmissar med manliga ledare/tränare? 
- Om upplevt, Vad kan tränaren respektive du göra för att undvika detta? 

På vilket sätt upplever du att du får hjälp av din tränare att nå uppsatta mål? 

Upplever du att manliga tränare/ledare använder feedback på ett sätt som gör att du kan 
utvecklas och prestera bättre? 

Lärande 

På vilket sätt upplever du att din tränare/ledare anpassar träningen för att du som individ ska 
utvecklas på bästa sätt inom din idrott? 

Vad gör din tränare/ledare för att du ska finna motivation i ditt idrottande till att utvecklas och 
prestera bättre? 

Har du någon gång upplevt att din motivation till att utvecklas och prestera har minskat på 
grund av en specifik tränare/ledare och hur i så fall? 

Upplever du att du har tillgång till en miljö som är bra för din utveckling?  
- Är det något du ser till själv eller får hjälp med av tränare/ledare? 



 
Vilka faktorer upplever du är viktiga för din utveckling som idrottare? 

Övrigt 

Hur har du upplevt att en tränare som haft bra kommunikativ förmåga har haft för betydelse 
för din utveckling? 

Hur har du upplevt att en tränare med mycket kunskap men med sämre 
kommunikationsförmåga har haft för betydelse för din utveckling? 

Har du några övriga upplevelser kring kommunikation med ledare/tränare eller utveckling som 
du vill ta upp?  

 

 


