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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att beskriva handbollen som en egen kultur och socialisation, 

innehållande ritualer och symboler, utifrån ett socialantropologiskt perspektiv, samt att 

studera ledarnas betydelse i ett handbollslag när det kommer till vad spelarna lär sig på 

planen. Detta är en fältstudie av flickhandbollslag och deras tränare. Data har samlats in 

genom observationer och intervjuer med tränarna. Uppsatsen beskriver handboll som en egen 

kultur där spelarna genom socialisation lär sig handbollens regler och normer. Symboler, som 

matchkläder och språk, identifieras liksom ritualer, som utförs både på träningar och matcher. 

Teorin om passageritualer kopplas till de faktorer som förbereder unga spelare inför en 

framtida förflyttning till ett äldre lag. Genom intervjuer med tränarna identifieras även flera 

olika tabun kopplade till hur en handbollsspelare förväntas bete sig. Uppsatsen studerar även 

de livskunskaper som ungdomar kan lära sig genom att delta i sport. En avgörande faktor för 

denna inlärning är de vuxna ledarnas inställning och förmåga att agera förebild. Detta gör att 

ungdomarna kan lära sig kunskaper som kan tas med även utanför idrottens sammanhang. 

Uppsatsen beskriver även olika ledarskapstyper, vissa tenderar att fokusera på gruppens 

resultat, medan andra fokuserar på dess deltagare och välmående.  

 

Nyckelord: handboll, socialisation, ledarskap, coaching, idrott 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Den här uppsatsen hade inte kunnat skrivas utan samtliga medverkande i studien. Jag vill rikta 

ett varmt tack till alla tränare och handbollsledare som med stort engagemang har ställt upp på 

intervjuer och försökt besvara mina frågor som inte alltid har varit så lätta att svara på. Tack 

även till alla spelare för att jag har fått låna era tränare och för att jag har fått vara med er 

under träningar och matcher. 

Jag vill även tacka min handledare Åsa Nilsson Dahlström som har varit ett stort stöd under 

hela processen. Tack för dina goda råd, snabba mejlsvar och genuina intresse för mitt 

uppsatsämne, det har gjort mitt arbete både enklare och roligare. 

Sist men inte minst, tack till alla nära och kära för era hejarop och ert tålamod. 
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Inledning 

”Handboll är för redigt folk, och är de inte rediga från början så ser handbollen till att de 

blir det.” (-Marcus Leifby, Metro Sport 2017) 

Precis som andra lagsporter är handboll inte bara en sport som utövas av barn, ungdomar och 

vuxna i hela Sverige, utan även en kultur, innehållandes en mängd regler, normer och tabun 

som alla inblandade är tvungna att lära sig. I centrum av detta lärande står lagets ledare, alltså 

handbollstränarna. För de barn och ungdomar som väljer att börja spela handboll blir tränarna 

därav en viktig faktor när det kommer till handbollens kultur och vad man lär sig genom att 

ingå i denna. 

Mitt fokusområde i denna uppsats kommer att handla om ledarskapet i ett handbollslag som 

utförs av vuxna tränare. I uppsatsen ska jag försöka identifiera olika aspekter av ledarskapet; 

vad en handbollsledare lär ut, hur det ledarskapet kan utövas och vilka färdigheter en ledare 

inom handboll bör ha eller tillägna sig. Detta görs med hjälp av både vetenskaplig litteratur 

och teorier, samt mina egna fältstudier. Eftersom handbollslaget, och handbollen som sport, 

även kan ses som en kultur kommer jag beskriva hur spelarna socialiseras in i denna, samt de 

tabun, ritualer och symboler som kan förekomma. Med andra ord kommer jag att se på ett 

handbollslag och dess socialisation utifrån ett socialantropologiskt perspektiv, jag kommer 

även studera vad spelarna lär sig, samt vilken betydelse tränarna har i denna inlärning. Utöver 

detta kommer jag även beskriva olika former av ledarskap, såsom ledarskapstyper, och koppla 

det till ledarskapet i ett handbollslag, samt redogöra för de egenskaper och färdigheter som 

forskning visar att en (idrotts)ledare bör tillägna sig. 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom observationer och intervjuer, i kombination med 

vetenskapliga teorier, belysa handbollen som en socialisation med ritualer och symboler 

utifrån ett socialantropologiskt perspektiv, samt ledarnas roll i detta. Syftet är även att studera 

ledarnas betydelse i ett handbollslag, framförallt när det kommer till vad spelarna lär sig och 

ifall detta kan tillämpas utanför handbollsplanen.  

 

Frågeställning 

• Hur socialiseras barn och ungdomar in i en handbollskultur? 

• Vad lär man sig av att spela handboll och vilken betydelse har ledarna i detta? 

• Vad finns det för olika ledarskapstyper och vilka färdigheter bör ledare av olika slag 

tillägna sig? 
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Disposition 

Jag har valt att dela in denna uppsats i tre huvudrubriker, eftersom studien har kommit att 

beröra tre olika områden som till viss del hör ihop, men ändå beskrivs separat för enkelhetens 

skull. Den första delen av uppsatsen handlar om handbollen som kultur och hur barn och 

ungdomar socialiseras in i handbollens värld. I detta avsnitt kommer jag först redogöra lite 

kort för socialisation, samt berätta om handbollens mentalitet. Därefter beskrivs de olika 

symboler och ritualer som går att finna inom handbollen, med särskild betoning på 

passageritualer. Utöver det kommer det första avsnittet av uppsatsen att handla om de olika 

tabun och beteenden, önskade och icke-önskade, som är förknippade med handboll. 

Uppsatsens andra huvudrubrik innefattar vad det är som unga handbollsspelare lär sig, i form 

av praktisk handbollskunskap, men även andra egenskaper som barn och ungdomar kan 

tillägna sig genom idrottsdeltagande. Därefter redogörs för ledarnas betydelse i denna 

inlärning, t.ex. ledarna som förebilder och deras sätt att forma unga atleters syn på 

sportsmannaskap. Dessutom kommer detta avsnitt att ta upp coaching och ”caring” som två 

aspekter av ledarskapet, tillsammans med en beskrivning av vad detta innebär. Den tredje och 

sista huvudrubriken beskriver olika ledarskapstyper och hur dessa vanligtvis uppfattas av sina 

följare. Därefter tas även situationsanpassat och transformativt ledarskap upp. Slutligen 

redogörs för olika färdigheter och kunskaper som en ledare bör besitta, med betoning på tre 

olika områden, sett ur ett ledarskapsperspektiv. De tre olika huvudrubrikerna är indelade i 

underrubriker utifrån de ämnen som beskrivits ovan. Uppsatsen har ingen separat teoridel, 

utan teorin kombineras med empirin löpande genom hela uppsatsen, liksom diskussion av 

forskningsresultatet. I slutet av uppsatsen finns även en sammanfattning, samt slutord. 

Förtydligande 

För att förtydliga har jag valt att studera ett idrottslag eftersom detta ofta bygger på någon 

form av ideellt ledarskap där en eller flera individer agerar ledare för en grupp människor. Att 

det är just ett handbollslag som ska studeras beror på att jag själv har spelat handboll sedan 

unga år och därför har en förkunskap om sporten som kan vara till hjälp i mina studier. Med 

det sagt kommer jag behöva förklara vissa delar av handboll, inklusive dess kultur och 

mentalitet, för att uppsatsen ska bli relevant och förståelig för någon som inte själv utövar 

sporten. Med mentalitet avses de ideal och värderingar som finns inom denna sport och hur en 

handbollsspelare förväntas bete sig gentemot sina medspelare och motståndare.  
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Bidrag till forskning 

Denna uppsats kommer beröra framförallt tre olika ämnen som alla är aktuella i olika grenar 

av vetenskaplig forskning; ledarskap, socialisation och idrott. Att studera hur ledarskap i ett 

lag kan utövas är inte enbart aktuellt och relevant för idrott och lagsporter. Ledare för grupper 

av olika slag finns överallt i samhället, vare sig det handlar om familj, umgängeskrets, skola, 

arbetsplats eller en mer temporär grupp. Tanken är att dessa studier om ledarskap i ett 

handbollslag förhoppningsvis ska kunna appliceras även i dessa sammanhang. När det 

kommer till socialisation hoppas jag kunna bidra till att se idrott som en inlärningsprocess 

som möjliggörs av de ledare som engagerar sig i verksamheten. Även handbollens roll i denna 

uppsats kommer förhoppningsvis att bidra till ett ökat intresse för hur lagidrott påverkar barn 

och ungdomar, samt hur det de lär sig på handbollsplanen kan påverka hur de agerar i andra 

sammanhang som inte har med idrott att göra.  
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Metod 

Detta är först och främst en kvalitativ fallstudie där jag har studerat och följt ett specifikt 

handbollslag. För att utöka kunskapen och även kunna bekräfta det som jag har kommit fram 

till, har jag även observerat och varit i kontakt med andra lag i närområdet. Dock i mindre 

utsträckning än med det huvudsakliga laget i studien. 

Jag har studerat ett flickhandbollslag i Mellansverige där spelarna är mellan 13 och 16 år. 

Laget som har studerats valdes ut genom ett samtal med lagets tränare och spelare där jag 

förklarade syftet med mina studier. I dessa studier har störst fokus fallit på lagets tränare, 

framförallt när det kommer till hur de ser på sin ledarroll och vad de förmedlar till spelarna. 

Att det enbart är ett flicklag som har studerats är ett aktivt val. Jag är medveten om 

genusaspekterna och det faktum att ledarskap kan se annorlunda ut i ett pojklag, på samma 

sätt som jag vet att det kan skilja sig beroende på vilken ålder spelarna har. Eftersom jag själv 

är kvinna ger det mig en helt annan möjlighet att studera olika kontexter om jag studerar ett 

flicklag, t.ex. om jag inför matcher hade velat vara med i omklädningsrummet för att se hur 

ledarskapet utövas där. Jag är med andra ord medveten om både genus-och åldersaspekten, 

men att jag valde just flicklag, i åldern 13–16 år, som undersökningsgrupp beror helt enkelt på 

mitt egna aktiva val att avgränsa mig i mina studier för att kunna gå mer på djupet.  

Denna uppsats baseras på empiriska studier vilket innebär att jag har samlat in data genom 

deltagande observationer av laget under olika tillfällen. Dessa observationer har gjorts i olika 

sporthallar, främst i samband med träningar och matchspel då jag antingen har suttit vid sidan 

av handbollsplanen och antecknat, eller deltagit i högre grad genom att gå omkring på planen 

tillsammans med spelare och ledare. På så sätt har en del naturliga konversationer uppstått och 

jag har kunnat observera sådant som man inte lika lätt ser från sidan av planen. Vid dessa 

tillfällen har jag i efterhand skrivit ner mina fältanteckningar från observationen. Vid 

matchspel fick jag möjligheten att sitta med på avbytarbänken tillsammans med laget för att 

enbart observera och anteckna, utan att vara mer deltagande än så. Observationerna har även 

till viss del ägt rum innan, samt efter, matcher och träningar (Emerson et. al. 2011).  

Efter samtliga observationer hölls ett antal semistrukturerade intervjuer med ett några 

förbestämda frågor som utgångspunkt, men där samtalen varierade beroende på vem som 

intervjuades (Emerson et. al. 2011). Till en början hade jag hoppats att, förutom tränarna, 

även kunna intervjua några av spelarna i grupp. Att jag valde gruppintervju för de yngre 

spelarna berodde på hänsyn till deras unga ålder, då många är under 15 år. Ett 
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informationsbrev om intervjuerna skickades hem till spelarnas föräldrar där jag bad om 

målsmans godkännande via underskrift eller mejl för att deras barn skulle få delta i en 

intervju. De frågor som jag planerade att ställa till spelarna handlade enbart om ledarskap och 

lagsammanhållning, samt hur spelarna själva anser att en ledare bör vara. Antalet spelare som 

ville ställa upp på en intervju var dock väldigt lågt, så för att inte riskera deras anonymitet 

inom laget valde jag att enbart fokusera på tränarna. Samtliga intervjuer med tränarna skedde 

individuellt och spelades in på ljudfil med deras godkännande. 

Alla intervjuer har i efterhand transkriberats och sedan även kodats tillsammans med mina 

fältanteckningar. Först genom öppen kodning där olika rubriker och kategorier i texterna 

identifierades, sedan genom en fokuserad kodning där jag fick fram aktuella teman och 

nyckelord som visade sig vara relevanta för studien. Jag har även studerat litteratur, främst 

vetenskapliga böcker och artiklar, för att finna relevanta teorier som har kunnat kopplas till 

observationerna och intervjuerna. Genom att kombinera litteraturstudier och kodning av mitt 

eget fältarbete har jag därefter kunnat skapa så kallade narrativ, en redogörelse för den 

teoretiska och empiriska delen av uppsatsen (Emerson et. al. 2011). 

Det är även viktigt att poängtera att min roll som observerande deltagare till viss del kan ha 

påverkat hur lagets spelare och ledare agerade i vissa situationer. Jag är medveten om att jag 

har haft en tydligare påverkan av fältet när jag t.ex. har deltagit mer aktivt genom att röra mig 

på handbollsplanen tillsammans med spelare och ledare. Eftersom jag själv är 

handbollsspelare kan t.ex. mitt val av klädsel ha påverkat framförallt spelarnas sätt att förhålla 

sig till mig. Jag upplevde till en början en distans, åtminstone från spelarna, om jag kom klädd 

i vardagskläder, kanske för att de då såg mig som en student eller forskare i första hand. Men 

när jag istället valde att klä mig i träningskläder och handbollsskor upplevde jag att jag fick en 

mer naturlig roll i sammanhanget och att spelarna kunde relatera till mig på ett annat sätt. 

Även om det är hos lagets tränare som mitt huvudsakliga fokus har legat har det varit viktigt 

för mig att även spelarna har känt sig bekväma med min närvaro, eftersom de utgör en stor del 

av mina observationer. Det har även varit viktigt för mig som observatör och handbollsspelare 

att försöka se bortom min tidigare kunskap om sporten. Dels för att jag till viss del har varit 

tvungen att förklara sådant som jag redan vet för läsaren, men även för att inte missa viktiga 

detaljer som kan vara intressanta för studien men som jag vanligtvis skulle ha avfärdat 

eftersom de är självklara för mig. Med andra ord har det varit en utmaning att redan vara 

insatt i den kontext jag studerar, även om en del av ämnet i sig, som t.ex. ledarskap, är relativt 

obekant. Å andra sidan anser jag att min tidigare kunskap även har kommit till nytta. 
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Framförallt i intervjusituationer där informanterna (tränarna) inte har behövt vidareutveckla 

sådant som de hade varit tvungna att förklara för en som inte alls är insatt i handboll. Detta 

kan, enligt mig, ha bidragit till ett bättre ”flyt” i samtalen. 

Även om detta är en fallstudie av endast ett lag har jag haft kontakt med och utfört 

observationer av flera lag för att öka spelarnas och ledarnas anonymitet gentemot varandra. 

Utöver detta har det även uppstått vissa informella samtal, om ämnet ifråga, mellan mig och 

en av mina egna tränare. Det innebär att det som sägs och har observerats i uppsatsen inte 

nödvändigtvis behöver komma från det flicklag som jag har följt under studiens gång, utan 

kan vara kompletteringar från andra lag och tränare. 

 

Etiska överväganden 

Informationskravet 

Jag har informerat ledare och spelare om studiens syfte samt de villkor som gäller för alla 

inblandade i studien. Jag har informerat deltagarna om att det är frivilligt att medverka, samt 

att de kan ångra sig vid ett senare tillfälle om de inte längre önskar delta. 

Samtyckeskravet 

Enligt detta krav behöver jag samtliga deltagares samtycke när det kommer till att medverka i 

studien, något jag har fått muntligt av de vuxna tränarna angående såväl observationer som 

intervjuer. Jag fick även muntligt godkännande från spelarna att utföra observationer av deras 

träningar/matcher. Vad gäller intervjuer av spelarna i denna studie krävdes även samtycke 

från deras föräldrar p.g.a. att flera av spelarna är under 15 år. Ett informationsbrev angående 

detta skickades ut, även om inga spelare intervjuades i slutändan p.g.a. för lågt intresse. 

Konfidentialitetskravet 

Deltagarna har informerats om studiens konfidentialitet och att alla medverkande är anonyma. 

Studien har även utförts så att ingen utomstående kan identifiera deltagarna på annat sätt. 

Nyttjandekravet 

Deltagarna har informerats om att den data jag samlar in från dem enbart får användas i denna 

studie och inte för andra bruk. 

 



 

8 
 

Att socialiseras in i en handbollskultur. 

Socialisation 

Att socialiseras in i ett samhälle och dess kultur innebär att man lär sig de rådande normer och 

regler som finns där. Människor ser på världen och sin omgivning beroende på var de 

befinner sig eller kommer ifrån. Detta innebär att man klassificerar och organiserar personer 

och ting på olika sätt i olika samhällen (Hendry 2008: 20). Handbollens värld är inget 

undantag. Precis som de flesta sporter kan handboll ses som en egen kultur med oskrivna, 

(men ändå underförstådda), regler, normer, ritualer och symboler som varje ny spelare måste 

lära sig. Genom denna socialisation skapas gemensamma klassifikationer och värderingar som 

delas av alla involverade i sporten. Förutom regler och taktik involveras handbollsspelare 

tidigt i bland annat det som kan kallas för handbollens mentalitet; tufft men rättvist spel. 

Eftersom handboll är en kontaktsport, där mycket kroppskontakt och fysiskt spel är tillåtet, är 

det viktigt att spelarna tidigt lär sig den hårfina linjen mellan schysst och fult spel. Just vad 

som kan räknas till fult spel kan vid första anblick vara svårt att urskilja, framförallt för en 

person som inte själv är involverad i handboll. Att ställa sig i vägen och ta tag i sin 

motståndare när denne kommer springandes i full fart emot en kan såklart orsaka både ett och 

annat blåmärke, men nästan ingen handbollsspelare skulle klassificera det som fult spel. Om 

en spelare däremot kommer springandes och får en hård knuff i ryggen av motståndaren, eller 

blir dragen i armen bakifrån, kommer detta troligtvis att resultera i bestraffning, i form av 

utvisning. Lite kort kan man säga att fult spel kan likställas med farligt spel, alltså om en 

spelare agerar på ett sätt som, medvetet eller omedvetet, riskerar att skada motståndaren. Just 

detta är något som en av de intervjuade tränarna berättade om. Denna tränare hade tidigare 

hand om ett annat lag med flickor i 10-årsåldern, som var relativt nybörjare inom sporten, och 

under en av de första matcherna mötte de ett jämnårigt lag som hade spelat handboll en något 

längre tid. Tränaren berättade för mig att dennes spelare agerade på fel sätt på planen genom 

att spela fult, inte för att de ville skada sina motståndare utan snarare för att de ännu inte hade 

socialiserats in tillräckligt i handbollens rätt och fel: 

” […] och så kunde de inte riktigt det här, alltså försvarsspelet, man lär sig ju att vara tuff, 

fast ändå på rätt sätt och det förstod ju inte de alls […] de menade inget illa”. 

Tränaren fick efter matchen be om ursäkt till det andra lagets tränare. Detta för att de båda 

visste att det som hade hänt på planen inte var ok och den aktuelle tränaren fick förklara att 
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ingen av spelarna menade något illa, de var fortfarande nybörjare och hade ännu inte lärt sig 

var gränsen mellan godkänt och farligt spel går. 

Ritualer och symboler 

Joy Hendry (2008) beskriver ritualer som beteenden föreskrivna av samhället och att dessa 

kan innefatta alltifrån hur man hälsar på varandra, till hur bröllop och begravningar vanligtvis 

går till. Hon menar att man kan testa och se om ett beteende är en ritual genom att försöka 

ändra eller begränsa det och notera hur andra reagerar på detta (Hendry 2008: 75). Även i 

handbollens sammanhang kan ritualer ses som något upprepande och återkommande som man 

inte gärna ändrar på. Under mina observationer blev det tydligt att laget har ett återkommande 

mönster under sina träningar. Träningspasset inleds med att spelare och tränare samlas i en 

ring och pratar igenom aktuella ämnen, t.ex. hur en match har gått, hur alla mår, träningens 

upplägg, osv. Under varje observation följdes denna samling av gemensam uppvärmning, 

passningsövningar, uppvärmning av målvakt och sedan övningar av olika slag som kunde 

variera i innehåll från gång till gång. Om det förekom matchspel på träningen mellan två 

uppdelade lag skedde detta alltid i slutet av träningen. Ännu tydligare blev lagets ritualer 

under match, framförallt innan. Innan en match har båda lagen en viss tid på sig att förbereda 

sig, förutom att värma upp kroppen ingår här en hel del andra ritualer. Dessa är inte unika för 

just det lag som jag har observerat utan kan ses även i andra lag, bestående av både yngre och 

äldre spelare. Lagen samlas för att gå igenom taktik och vem som ska spela på vilken 

position, lagkaptenen går på domarnas signal till mittlinjen där hen hälsar på dessa samt 

lagkaptenen i motståndarlaget. Här är det inte ovanligt att domarna singlar slant för att avgöra 

vilket lag som startar med boll, alltså vem som börjar spela anfallsspel och försöker göra mål. 

Vissa spelare förbereder sig mer individuellt genom att sätta på sig skydd av olika slag, t.ex. 

knäskydd eller tandskydd och andra tejpar olika kroppsdelar för att förhindra skador. En 

kollektiv ritual som utförs i de allra flesta lag är att laget samlas i en klunga eller ring för att 

peppa varandra och kanske skrika ut lagets namn. Detta görs vanligtvis precis innan 

matchstart. John Goodger belyser i sin artikel vikten av ritualer inom sport och hur dessa har 

som syfte att påminna lagets medlemmar om deras gemensamma värderingar och identitet 

som lag. Ritualerna är ett sätt att kommunicera dessa värderingar, både med varandra och mot 

andra utanför gruppen (Goodger 1986). Två handbollslag som ska tävla mot varandra utför 

med andra ord dessa ritualer för att stärka sin identitet som lag och visa detta gentemot 

motståndarlaget. Samtidigt är de två lagens ritualer så pass lika att de tillsammans 

kommunicerar ut sin gemenskap som handbollsspelare till alla som inte delar den identiteten. 
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En ritual kan även markera skillnader inom en grupp. Om gruppen som avses är en hel 

handbollsförening kan detta ses i skillnader på ritualer hos t.ex. seniorlag (vuxna) och 

ungdomslag. Det är inte helt ovanligt att det är seniorlaget, föreningens äldsta lag, som är det 

enda laget som innan match blir presenterade för publiken med namn och tröjnummer av en 

speaker. Samma sak gäller när det kommer till vilken nivå man spelar på, ju högre division 

(liga) ett lag spelar i, desto mer troligt är det att det förekommer en presentation innan match. 

Även inom ett lag kan ritualer visa på skillnader. Under de matcher jag har observerat har 

lagkaptenen varit den som kommunicerar med domare och motståndare angående vilket av 

lagen som ska starta. Det visar att man redan i ung ålder till viss del kan urskilja en spelares 

roll som lagkapten, i och med denna ritual (Goodger 1986).  

Även när en yngre spelare avancerar och förflyttas upp till ett äldre lag sker en slags ritual 

som inom socialantropologin kallas för passageritual, en teori framtagen av Arnold van 

Gennep. Detta är något som sker när en individ förflyttas från en social grupp, situation eller 

status till en annan (Hendry 2008). Med tanke på att det ofta är seniorlagen som blir 

presenterade med namn och tröjnummer innan match, samt att de ibland även har sitt 

efternamn tryckt på tröjan, kan man se förflyttningen från ungdomslag till seniorlag som en 

form av individualisering. När spelarna är yngre är de ofta en i mängden och mer ”anonyma” 

än när de så småningom kommer upp till seniornivå. Även om man då fortfarande är ett lag är 

det vanligare att man talar om enskilda spelare inom laget och deras uppgifter, roller och 

kvalitéer som individuella handbollsspelare. Istället för att bara vara en av många, 

individualiseras spelaren genom bl.a. presentation innan match och sitt namn synligt på 

matchkläderna. Denna så kallade passageritual kan självklart variera mellan olika lag och 

föreningar, men man kan ändå ana ett samband mellan individualiseringen och det ansvar som 

kommer med ökad ålder, erfarenhet och kunskap. När det gäller just förflyttningen från att 

vara ungdomsspelare till seniorspelare finns det fler former av passageritualer att lägga märke 

till. Jag samtalade med en tränare som beskrev hur hen under sin egen karriär som 

handbollsspelare fick möjligheten att spela med de äldre spelarna i föreningen. I samband 

med detta var det en äldre spelare som ”testade” tränaren ifråga genom att vara extra tuff mot 

denne under träningen. Tränaren själv tolkade det som att den äldre spelaren vill markera sitt 

övertag och på samma gång se vad den yngre ”gick för”:  

”Så när jag fick bollen på kanten första gången sa det bara pang, så flög jag in i sargen och 

så tog jag emot bollen och tänkte ’vad fan hände? […] ok, han ville markera ja, ja’, så när 

han hade anfall sedan så låg han i sargen och ja, sedan rörde inte han mig. Då ville han bara 
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testa. ’Har han det? Eller kommer han vika ner sig nu och bli rädd? Nej han gav igen tio 

gånger värre. Då är det lugnt, då vet jag. Då löser du det här’.”  

Det kan alltså tolkas som att övergången från den gamla situationen (det yngre laget) till den 

nya (det äldre laget) delvis bestod av att en äldre spelare testade en yngre för att se om denne 

var redo för att tas upp i den nya gruppen. Van Gennep utvecklade en teori om att i stort sett 

alla passageritualer kan delas in i tre olika faser: 

Den preliminära fasen: Detta är den inledande fasen som står för separation från det gamla 

och en symbolisk död. 

Den liminala fasen: Detta är den fas som symboliserar själva övergången mellan det gamla 

och nya. 

Den postliminala fasen: Denna fas är den sista och symboliserar återfödelse in i den nya 

situationen/statusen. 

(Hendry 2008: 77–78) 

Man kan se det som att tränaren ifråga, som blev testad, vid den tidpunkten befann sig i den 

liminala fasen, övergången där hen varken var med enbart i det gamla laget eller det nya, och 

att hen så småningom gick in i den postliminala fasen och blev ”godkänd” av de äldre 

spelarna. Samtidigt bör tilläggas att det i fall som detta inte enbart behöver handlar om att 

testas. Den äldre spelarens agerande kan till lika hög grad ha berott på den konkurrens om 

positioner och speltid som det alltid innebär när en yngre spelare förflyttas till ett seniorlag.  

För att förstå i vilken av dessa faser som flicklaget i denna studie befinner sig i, måste man 

titta på de olika åldersindelningarna inom handboll. Regelmässigt räknas man som 

seniorspelare från det året man fyller 19. Innan dess är man ungdomsspelare och delas in efter 

ålder. Exempelvis, ett lag med sextonåringar benämns som U16 och fjortonåringar som U14. I 

vissa fall kan de även kallas för t.ex. F16 eller P16 där ”F” står för flicklag och ”P” för 

pojklag. Något som skiljer de yngre spelarna från de äldre är att man vanligtvis inte börjar 

använda sig av klisterbollar förrän omkring 15-årsåldern. Klistret används för att underlätta ett 

snabbare passningsspel, förmågan att greppa bollen och för att kunna kasta hårdare skott. Här 

kan man tänka sig att det finns två olika passageritualer som är värda att nämna. Den första 

handlar om ritualen som innebär att man går från att spela med en boll utan klister, till att 

spela med klisterboll. Flicklaget som jag har observerat befinner sig just nu i gränslandet 

mellan dessa situationer, alltså den liminala fasen. Det innebär att de sakta men säkert har 
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börjat testa hur det känns att hålla i och kasta en boll med klister på, de är mitt uppe i den 

övergång som kommer att ta dem från en status till en annan. Den andra passageritualen som 

är värd att nämna är den som innebär att man förflyttar sig från att vara ungdomsspelare till att 

bli seniorspelare. Här skulle man kunna tänka sig att den liminala fasen utgörs av den tid då 

man som ungdom spelar med klisterboll, ca. 15–18 år, och på så sätt förbereds inför spel med 

äldre medspelare och motståndare. Utifrån denna synvinkel är laget i studien inte långt ifrån 

att träda in i den liminala fasen, (när det gäller passagen från ungdom till senior), men än så 

länge befinner de sig i den preliminära fasen. 

En annan av de intervjuade tränarna reflekterade under vårt samtal kring hur stor betydelse 

just ritualer har för laget och dess prestation. Tränaren säger att hen anser att prestation till 

viss del hör ihop med rutin, och att göra uppvärmningen innan match på samma sätt varje 

gång skapar en slags process där kropp och huvud ställer in sig på att det vankas tävling. Hen 

konstaterade även efter en stunds funderande att ritualerna troligtvis också stärker laget som 

grupp: 

”När man åker till matcherna så har man overallen på sig, ’nu går vi ut och går 

tillsammans’, ja definitivt att det finns en sammanhållningsfaktor i det”. 

Dels kan promenaden, som tränaren berättar att laget gör innan varje match, ses som en ritual, 

men även att spelarna har på sig sina overaller är värt att notera. Detta kan nämligen ses som 

en symbol i sammanhanget. Hendry (2008) symboler i antropologiska sammanhang som den 

minsta enheten av en ritual. Eftersom det finns en hel del ritualer på en handbollsplan är det 

även gott om det som kan kallas för offentliga symboler. Den här sortens symbol delas på ett 

gemensamt sätt av en viss grupp människor, som handbollsspelare i stort eller ett enskilt lag 

(Hendry 2008: 93). Att olika lag bär olika färger på sina matchkläder är en symbol för 

respektive lag, inom laget kan det även finnas ytterligare symboler som t.ex. kaptensbindeln, 

vars syfte är att visa vem som är spelarnas representant i olika situationer. Att inför matchspel 

vara klädd på ett visst sätt med likadana t-shirts och shorts skulle även kunna kopplas till det 

som inom antropologin kallas för gruppsymboler. På samma sätt som en grupp med militärer 

är klädda i likadana dräkter, och med en flagga eller liknande på bröstet för att visa 

tillhörighet, är handbollsspelarna klädda enhetligt och med sin förenings emblem på tröjan för 

att visa vem eller vilka de representerar. Symbolerna kan, liksom ritualer, visa på skillnader 

inom gruppen. Idag är det allt vanligare att klädernas stil och passform ser olika ut beroende 

på om man är herrsenior eller damsenior, alltså manlig eller kvinnlig spelare. Matchkläder för 

kvinnor är såklart till viss del annorlunda i storleken, men även i passformen. Generellt sett är 
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t.ex. shortsen kortare för damspelare, vilket innebär att kläderna i sig även är en symbol för 

om du är en manlig eller kvinnlig spelare. Varför det ser ut på detta vis kan också kopplas till 

socialisation. Genom att lära sig att klassificera vad som är manligt respektive kvinnligt, lär 

man sig även vilka roller som ingår i varje kategori. Med andra ord, om man lever i ett 

samhälle där det anses normalt och modernt att kvinnor ibland går klädda i kortare byxor än 

män, kommer detta även att spegla av sig i idrottssammanhang och dess symboler. En annan 

typ av symbol är språket som används av gruppen ifråga (Hendry 2008: 94–104). Handboll 

har, likt många andra sporter, ett språk innehållande termer som för en utomstående (icke 

handbollsspelare) kan verka helt obegripligt. Olika kombinationer och rörelser som spelarna 

ägnar sig åt för att kunna göra mål har namn efter nationaliteter, ”tjeckrörelse”, ”polack” och 

”japan” är bara några exempel. Att spelsystem och kombinationer döps på detta sätt beror 

oftast på att det är just den aktuella nationaliteten som var först med att utföra kombinationen. 

Det kan även bero på att man har sett en tendens till att ett visst spelsystem är särskilt 

förekommande i ett land och därav har döpt kombinationen därefter. Eftersom de flesta 

handbollsspelare är medvetna om vad dessa termer innebär, och således vet vilken 

kombination som är på väg att utövas av motståndarna, kan laget istället för att säga termen 

rakt ut använda sig av andra symboler. Man kan t.ex. inom laget ha bestämt att om 

spelledaren skriker ”grön” eller håller upp två fingrar i luften så betyder det att laget ska 

utföra en så kallad ”polack”. Dessa symboler är olika från lag till lag och bestäms av spelarna. 

På så sätt används symboler som bara det enskilda laget är bekant med.  

 

Beteende och tabu 

Många barn som börjar spela handboll i tidig ålder startar i en så kallad handbollsskola, vilket 

går ut på att barnet ska bli bekväm med att ha en boll i händerna. Det består av en hel del lek 

och motoriska övningar i grupp, men även bollövningar där de får prova att kasta, passa och 

studsa bollen. Storleken på planen och bollen blir större med åldern och vissa regler införs 

inte förrän man har spelat ett tag (Svenska Handbollförbundet 2017). I en artikel av Wagner 

et. al. (2014) studerades vilka faktorer för prestation inom sporten, som handbollsspelare 

utvecklar, bl.a. koordination, styrka, uthållighet och taktiskt tänkande. Utöver det menar 

artikelförfattarna att även kognitiva och sociala faktorer är något som spelarna måste behärska 

för att kunna prestera. Med kognitiva faktorer menas att spelarna bör utveckla sin 

uppmärksamhet, mentala styrka samt hantering av förväntningar. De sociala faktorerna avser i 

sin tur spelarens sätt att förhålla sig till sin roll i laget, men även att samarbeta med 
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lagkamrater, tränare, motståndare och domare (Wagner et. al. 2014). Detta är relativt konkreta 

exempel på vad en spelare lär sig när denne socialiseras in i en handbollskultur, något som 

inte är fullt så konkret är de beteenden som spelarna lär sig, både de önskvärda och de icke-

accepterade. I samband med att en spelare lär sig de klassifikationer som finns inom handboll 

kommer hen även att upptäcka vad som anses vara ett godkänt, normalt och ”rätt” beteende. 

Det innebär att motsatsen, beteenden som är tabu eller förbjudna, också lärs in genom 

socialisation (Henry 2008: 38). I mindre dramatiska ordalag kan man alltså kalla dessa 

beteenden för icke-önskvärda och de kan röra allt ifrån en tränares beteende på en 

handbollsmatch, till spelarnas attityder till träningspass. En av de intervjuade tränarna berättar 

om hur det, enligt hen själv, är spelarnas träningsnärvaro som avgör om de får speltid under 

match. Denna tränare belyste flera gånger att det inte har att göra med hur kompetent spelaren 

är, åtminstone inte i en så ung ålder som de spelarna som förekommer i denna studie. 

Tränaren påpekade flera gånger under intervjun att man inte kan förvänta sig att få vara med 

på matcherna om man inte visar att man vill spela genom att dyka upp på träningspassen: 

” […] tränar man en gång i veckan, då kanske man inte har gjort sig förtjänt av match, då är 

det taskigt mot de andra som har tagit det på allvar […]” 

I det här fallet kan alltså oviljan att träna, och det faktum att man som lagkamrat inte deltar, 

ses som ett icke-önskvärt beteende. Att inte dyka upp på träningspassen signalerar alltså, 

enligt tränaren, att man som spelare inte tar handbollen på lika stort allvar som de spelare som 

faktiskt är närvarande på träningarna. Enligt tränaren är detta beteende med andra ord tabu i 

förhållande till hur ofta spelarna blir uttagna till att spela match. Dessa attityder och beteenden 

sker alltså inom laget, inte gentemot motståndare. En annan tränare, som också fick frågan om 

beteenden som kan anses vara tabu, svarade så här: 

” […] ibland kan man ju se att spelare… trycker ner är väl kanske fel ord, men om en 

lagkamrat gör en mindre bra prestation, och istället för att då acceptera och tänka att det där 

kunde lika gärna ha varit jag, så suckar man och på ett eller annat sätt nedvärderar den 

handlingen. Det har jag nolltolerans mot, det kunde liksom lika gärna ha varit du själv, alla 

har den dagen, och då är det livsviktigt att vi alla hjälps åt och lyfter, istället för att på något 

sätt trycka ner.” 

Även denna tränare syftar på beteenden inom det egna laget som hen anser vara tabu. 

Däremot är det inte inställningen till träningsdeltagande som hen reagerar på, utan hur 

spelarna agerar om en lagkamrat gör ett misstag. Jag samtalade även om oönskade beteenden 
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med ännu en tränare som berättade om en incident där en av spelarna i laget skadade sig på 

grund av att hon blev knuffad av en motståndare:  

” […] jag blev skogstokig och det är inte ens frikast, och jag får bära ut henne och tränaren 

säger ingenting.” 

I den här situationen kan knuffen i sig ses som tabu, med tanke på att det är farligt spel, något 

som beskrivits tidigare under rubriken ”Socialisation” (se s. 8), där en tränare berättade om 

hur dennes spelare under en match ägnade sig åt farligt spel som ett resultat av okunskap, inte 

illvilja. Precis som i det exemplet måste man komma ihåg att motståndaren även i detta fall 

med knuffen, var relativt ung. Det är möjligt att hon ännu inte hade lärt sig att klassificera 

exakt vad som är tillåtet och vad som kan vara skadligt för andra spelare. Det som tränaren i 

det här fallet reagerade på är dock inte själva knuffen, utan det faktum att det andra lagets 

tränare inte visade någon reaktion i form av ånger, oro eller ursäkt. Förutom detta var tränaren 

även upprörd över att domaren inte vidtog några åtgärder, något som tränaren hade förväntat 

sig. I vårt samtal blev det tydligt att hen framförallt anser att den andra tränarens ignorans, 

och ovilja att agera på det som hänt, inte alls är något som hör hemma på en handbollsplan. 

Detta kan kopplas till att handbollen ofta ses som en ”gentlemannasport” där man ägnar sig åt 

schysst spel, hjälper såväl lagkamrater som motståndare upp, om denne har ramlat, och tackar 

varandra och domare efter spelad match. Att sporten har kommit att kallas för 

gentlemannasport brukar oftast syfta till att man inte ”filmar” och låtsas bli skadad eller att 

man inte klagar på det fysiska och tuffa spelet som ofta är tillåtet. Det behöver med andra ord 

inte bara vara skillnaden mellan schysst och farligt spel som avslöjar vad som anses vara 

förbjudet. Att vägra ta emot motståndarens hjälpande hand eller att medvetet förolämpa 

domaren är beteenden som visserligen förekommer då och då, men som av omgivningen 

anses vara avvikande och onormalt för sporten, det är mer eller mindre tabu. 

Detta kan även utläsas av Internationella Handbollförbundets (IHF) regelbok, som finns på 

Svenska Handbollförbundets hemsida, där en av reglerna avser ”Förseelse mot motspelare 

och osportsligt uppträdande”. Där presenteras på vilken nivå olika beteenden ska bestraffas, 

med andra ord, olika grader av tabun och förbjudna beteenden. En del brott mot reglerna, som 

att hoppa rakt in i en stillastående motståndare eller att dra i en annan spelares tröja, bestraffas 

kollektivt (motståndarlaget tilldelas bollen) eller individuellt (spelaren i fråga blir utvisad i två 

minuter eller får en varning). Det här är exempel på förbud som kan ses som en del av spelet 

och som inträffar i stort sett varje match. Utöver det finns även avvikande beteenden och 

tabun som är mer laddade och inte alls ses som en del av handbollen på samma sätt. Dessa 
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beteenden kan dels leda till utvisning, (två minuter eller resten av matchtiden) men även till 

avstängning och diskvalifikation. Framförallt är det agerande som, avsiktligt eller inte, anses 

vara farligt för motståndaren eller uttryck av grova förolämpningar, som föranleder 

bestraffning och därav anses vara extra förbjudet (Svenska Handbollförbundet 2017). För att 

ännu bättre förstå den intervjuade tränarens frustration, vars spelare blev knuffad och skadad, 

kan man se till en av kommentarerna som IHF har lagt till i sitt regelverk: 

”Även en ojusthet med en mycket liten fysisk kontakt kan bli mycket farlig och leda till en  

allvarlig skada. Detta om ojustheten är begången i ett moment när spelaren hoppar i luften 

eller löper och därför är oförmögen att skydda sig själv. I denna typ av situation är det faran  

för motståndaren och inte kraften i kroppskontakten som är grunden för bedömningen om en  

diskvalifikation krävs.”  

(Svenska Handbollförbundet 2017, IHF 8:5) 

 

Det behöver med andra ord inte vara kraften eller styrkan som avgör hur mycket tabu något 

är, utan snarare hur stor risken för fara är. I tränarens fall framkom inte hur hård knuffen var, 

men spelarens utsatta situation och oförmåga att skydda sig själv bidrog till faran, vilket enligt 

tränaren alltså borde ha uppmärksammats mer av motståndarnas ledare. Även att observera 

spelarnas egna reaktioner kan ibland visa hur förbjudet något anses vara; om en spelare blir 

dragen i tröjan på ett bryskt sätt kommer dennes lagkamrater antagligen att reagera med 

måttliga tillrop och vilja få motståndaren bestraffad i form av t.ex. en tvåminuters utvisning. 

Om en spelare däremot råkar ut för något så extremt som ett uppenbart avsiktligt slag mot 

ansiktet, skulle det troligtvis väcka helt andra reaktioner från medspelarna och domarna skulle 

vara tvungna att stänga av den spelare som delade ut slaget. Det kan, för den oerfarna, tyckas 

vara en något otydlig linje mellan förbud som ändå ses som en del av spelet och de oönskade 

beteenden som majoriteten av deltagarna förkastar. Det finns olika grader och nivåer av tabun 

som kan vara svåra att få grepp om, kort sagt skulle jag vilja påstå att det är den avsiktliga 

viljan att skada och förolämpa, fysiskt eller verbalt, som klassas som det absolut högsta tabut 

inom handboll.  

 

Handboll är ett väldigt tacksamt område att studera utifrån ett socialantropologiskt perspektiv 

med tanke på dess rika innehåll av symboler, ritualer och typiska kultur. Men detta är såklart 

inte unikt för just handboll, alla idrotter kan på ett eller annat sätt ses som en egen kultur och 

de önskade beteenden som har beskrivits ovan, att inte ägna sig åt farligt spel och respektera 
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de övriga medverkande, är självklart inget som enbart handbollsspelare ägnar sig åt. Enligt 

min egen åsikt skulle jag vilja säga att det är attityden kring att uppehålla detta beteende, samt 

stoltheten i att göra det, som till viss del utmärker en handbollsspelare. Med det sagt bör det 

även poängteras att jag är medveten om min egen partiskhet i frågan. Jag har ägnat större 

delen av mitt liv åt enbart den här sporten, men ingen annan. Därmed kan jag inte med 

säkerhet säga att dessa attityder och värderingar inte förekommer precis lika mycket inom 

andra (lag)idrotter. Vad gäller tabun angående farligt spel är det även viktigt att komma ihåg 

att mycket ligger i betraktarens ögon. I detta avsnitt har det beskrivits hur några spelare i 

början av sin handbollskarriär inte var tillräckligt socialiserade och inlärda i sporten när de 

spelade en av sina första matcher, vilket resulterade i att de oavsiktligt spelade farligt. Vad är 

då egentligen skillnaden mellan denna situation och den där en av tränarnas egna spelare 

skadade sig på grund av en knuff som utdelades av en motståndare i ett så kallat utsatt läge? 

Tränaren i den första situationen bad om ursäkt å sina spelares vägnar, med argumentet att de 

ännu inte hade lärt sig hur man ska spela, medan man i andra situationen reagerade kraftigt, 

om inte på knuffen i sig, så på motståndartränarens ignorans och likgiltighet. Kanske var det 

just det som var skillnaden, tränarnas vilja, respektive ovilja, att erkänna fel och misstag. Men 

man bör också ha i åtanke att de flesta tränarna är partiska, ibland omedvetet, eftersom de 

företräder sitt eget lag. Därmed kan man inte veta om motståndarlagens tränare hade 

reflekterat och tolkat situationerna annorlunda.  

 

Vad spelarna lär sig som de kan ta med sig utanför planen och 

ledarnas betydelse i detta. 

 

Vad är det som lärs ut? 

Det finns en hel del förmågor och egenskaper, som är förknippade med handboll och andra 

lagsporter, som inte nödvändigtvis behöver ha med själva sporten att göra. James H. Frey och 

Stanley D. Eitzen skriver i sin artikel ”Sport and Society” (1991) att det inte bara är många 

föräldrar till barn och ungdomar som uppmanar till deltagande inom lagidrott, utan att även 

lärare och andra samhällsledare ofta argumenterar för detta. Frey och Eitzen menar att det 

finns en stark föreställning i västerländska samhällen om hur sport hjälper unga att 

socialiseras in i samhället och lära sig dess värderingar. Artikelförfattarna belyser att det finns 

en del kritik som talar mot detta och att väldigt lite forskning talar för att själva deltagandet i 

sig skulle göra någon skillnad när det kommer till hur väl ungdomar anpassar sig till sin 
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omvärld (Frey & Eitzen 1991). Trots denna kritik är det svårt att blunda för det faktum att 

detta är en uppfattning som delas av så många, att just sport är nyttigt för barn och ungdomar 

av fler anledningar än för hälsans skull. Många av de handbollsledare som jag har pratat med, 

och som talar av egen erfarenhet, tror att handbollen bidrar till kvalitéer som de unga tjejerna i 

studien kan ha nytta av senare i livet. En av ledarna ansåg till och med att dennes syfte med 

att vara tränare för ett handbollslag är att bidra till att fostra bra medborgare:  

 

” […] du ska ju få dem till att bli bra medborgare liksom, ordentliga, så att de tar lite eget 

ansvar och så här […] ” 

 

Det är näst intill oundvikligt att inte koppla ihop uttrycket ”få dem till att bli bra medborgare” 

med uppfattningen om att sport hjälper ungdomar att socialiseras in i samhället. Denna 

tränares uppfattning är med andra ord att handbollen indirekt är ett sätt för de unga tjejerna att 

lära sig om de värderingar och ideal som är önskvärda, inte bara på handbollsplanen, utan 

även utanför. En annan tränare får samma fråga, om hen tror att spelarna lär sig något annat 

än just handboll och som kan tas med ut i livet: 

 

”Det tycker jag definitivt, dels tycker jag att man lär ut någon form av social kompetens, att 

agera i grupp. Att både ta plats i grupp, men också ge plats i grupp […] att få skapa drivande 

människor, folk som vill någonting, folk som blir målmedvetna och som är villiga att jobba 

för det man vill ha […] det är nog mer saker som INTE är sportsligt handboll egentligen”. 

 

Även den här tränaren är av åsikten att spelarna får med sig förmågor och egenskaper som 

kan vara till nytta för dem i andra sammanhang. Hen anser till och med att spelarna, om man 

reflekterar över det i efterhand, lär sig mer om andra faktorer än om själva sporten i sig. 

Samma tränare påpekar betydelsen av att fungera i grupp när man är engagerad inom lagidrott 

och menar att spelarnas sociala kompetens verkligen utvecklas genom deltagande där de lär 

sig att både ge och ta plats i gruppsammanhang. Att kunna samarbeta och fungera med andra 

människor är ett återkommande svar på denna fråga, men det finns även annat som de 

intervjuade tränarna vill belysa. Någon poängterade hur de unga tjejerna tidigt lär sig vikten 

av bra kost och sömn när man idrottar och rör på sig, en annan pratade om hur handbollen och 

dess tävlingsmoment skapar ett driv och en målmedvetenhet hos spelarna. Men att ta plats i en 

grupp, och att våga ta för sig, visar sig inte alls vara så lätt som man först kan tro. Under 

samtliga observationer, både träningar och matcher med olika lag, hör jag uppmaningen 
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”våga” från ledarna så många gånger att jag inte kan låta bli att fråga tränarna om det. Är det 

bara en standardfras som man använder eller finns det en annan anledning till att detta ord 

förekommer oftare än andra? Faktum är att alla tränare som jag har pratat med tror att det är 

något typiskt för flicklag och att man inte alls behöver uppmana pojklag att våga ta för sig på 

handbollsplanen på samma sätt. Med ”våga” menar man bland annat att inte vara rädd för 

kroppskontakten och det faktum att det kan göra ont både på en själv och ens motståndare. En 

av tränarna jag har träffat beskrev hur man i uppstarten av laget fick kämpa med att få 

spelarna att bli tuffare. Hen berättade att de medvetet ägnade sig åt övningar på 

träningspassen som innehöll mycket kroppskontakt och att tjejerna på så sätt skulle lära sig att 

ta för sig mer: 

”Vi körde ju mycket rugby och sådana här saker för att de skulle lära sig kroppskontakt och 

inte vara rädda att ta emot en tjej som kommer springandes i full kareta […] Man måste få in 

känslan att jag dör inte av att ta emot en tjej som kommer springande. För det var ju det, de 

var rädda att det skulle göra ont men så var de ju rädda också för att det skulle göra ont på 

hon som kom springande.” 

Många av tränarna tror även att situationen skulle se annorlunda ut om de tränade ett pojklag. 

Utifrån deras egna erfarenheter behöver flickspelare, i större utsträckning än pojkspelare, 

tränas i att ”våga” på handbollsplanen: 

”Killar ber inte om ursäkt, de tar bara plats, de ska fram. Tjejer ber om ursäkt för att de finns 

till där över huvud taget och det måste man jobba bort”. 

I den här uppsatsen kommer jag inte ta upp någon vetenskaplig forskning som undersöker 

huruvida flickor respektive pojkar faktiskt tar plats inom just idrott, men detta är trots allt en 

uppfattning som delas av många tränare som har egna erfarenheter i sammanhanget. Så trots 

att detta inte är en jämförande uppsats mellan pojklag och flicklag är det ändå värt att belysa 

eftersom alla tillfrågade tränare delar uppfattningen att ”våga” är en del av 

inlärningsprocessen i att bli en kvinnlig handbollsspelare. Vad som anses manligt och 

kvinnligt har inte enbart att göra med de biologiska könen, utan även de strukturer och 

uppfattningar i samhället om vad som är ett manligt, respektive kvinnligt, beteende (Stone 

2013: kapitel 1). I samma artikel, som är tidigare nämnd, närmar sig även Frey och Eitzen 

(1991) synen på manlighet och kvinnlighet förknippat med sport. De menar att trots all 

forskning som motbevisar detta, finns det fortfarande en hel del fördomar att sport skulle 

kunna vara skadligt för kvinnors reproduktionsförmåga eller att kvinnor inte skulle ha någon 
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nytta av att utöva idrott. De beskriver hur man förr trodde att en tonårspojkes så kallade 

maskulinitetsutveckling kunde hotas om en flicka visade sig vara bättre än honom i sport. Det 

förekom tidigare även åsikter om att idrott inte var viktigt för kvinnors sociala utveckling 

eftersom prestation, tävling och aggression ansågs vara irrelevanta värderingar för kvinnor. 

Författarna kallar dessa uppfattningar för myter som är helt och hållet motbevisade men som 

ändå, till viss del, lever kvar i samhällets normer (Frey & Eitzen 1991). Det bör även 

poängteras att artikeln ifråga är över 20 år gammal och en hel del har hänt inom området 

sedan dess, men trots detta lever fördomar om manligt och kvinnligt fortfarande kvar inom 

idrotten. Tävling och aggression är fortfarande inte attribut som anses vara kvinnliga, det är 

inte omöjligt att detta är en av orsakerna till att flicklag i större utsträckning måste lära sig att 

”våga” och ta för sig. En av tränarna gör själv kopplingen till rådande samhällsstrukturer: 

” […] uppenbarligen finns det ju en tendens att tjejer kanske inte tar det utrymmet som de 

förtjänar […] och då behöver någon utifrån trycka in dem där, tvinga fram det, och det är väl 

ett strukturellt problem någonstans i samhället att tjejer inte vågar ta platsen de har rätt till”. 

Samma tränare berättar att hen ofta har sett en tendens hos flicklag att ingen vill utmärka sig 

genom att försöka göra mer mål en någon annan och spekulerar i om detta kan grunda sig i 

rädslan att misslyckas eller göra fel. Detta är en tanke som flera handbollsledare delar, många 

tar självmant upp i intervjuerna att en hel del av deras spelare verkar rädda för att misslyckas 

och att detta kan vara en orsak till att man måste uppmana dem att våga ta för sig mer. Om 

detta nu skulle vara ett ”problem” som till viss del förstärks av hur samhällets normer om 

kvinnlighet ser ut, kan man tänka sig att handbollen kan lära unga tjejer att ta större plats, 

både på planen och så småningom ute i samhället. Självklart är detta individuellt för varje 

spelare, inte bara att våga ta plats, utan även alla andra kunskaper som många anser att man 

lär sig genom idrott. Det finns inget som säger att de unga tjejerna inte lär sig detta på annat 

håll, trots att de ägnar sig åt sport. Att t.ex. ta plats i en grupp och kunna samarbeta är 

färdigheter som lika gärna skulle kunna läras ut i hemmet, i skolan eller i en annan förening 

eller organisation som inte är kopplad till idrott. Med andra ord bör man komma ihåg att sport 

kan ha stor betydelse när det gäller de kunskaper som ungdomar senare tar med sig ut i livet, 

men det behöver inte vara unikt för just idrott. Sport är således enligt många en bra plattform 

för barn och ungdomar att utvecklas inom, men inte den enda.  
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Ledarnas betydelse 

I ”Society and Sport” (1991) nämner Frey och Eitzen som sagt att det inte finns mycket 

forskning som talar för att själva deltagandet i sig är av betydelse, när det kommer till vad 

idrott lär ut till barn och ungdomar. De menar istället att ungdomarna som engagerar sig i 

sport redan innan är bekväma med, och tilltalas av, moralen och värderingarna som sporten, 

men även tränaren, kräver. Enligt artikelförfattarna blir det därför så småningom ett naturligt 

bortfall av de ungdomar som inte delar dessa värderingar (Frey & Eitzen 1991). Teorin om att 

själva deltagandet har mindre betydelse än vad många tror delas av Ronald E. Smith och 

Frank L. Smoll, men de har i sin tur en helt annan syn på ifall ungdomar lär sig något över 

huvud taget genom idrott eller inte. I ”Coaching the coaches: Youth sport as a scientific and 

applied behavioral setting” (Smith & Smoll 1997) skriver dessa två artikelförfattare att 

ungdomar visst lär sig färdigheter som går bortom idrotten i sig. De menar att ungdomar 

genom sport lär sig tillämpade sätt att tävla, samarbete, risktagande, självkontroll och att 

hantera motgångar, såväl som framgångar. Smith och Smoll hävdar att ungdomsidrott är en 

form av social inlärningssituation och om ungdomar lär sig något eller inte beror helt och 

hållet på hur de inblandade vuxna hanterar situationen. Med andra ord anser de att 

ungdomsidrott absolut bidrar till att utveckla andra färdigheter än sportsliga, men det är inte 

själva deltagandet i sig som möjliggör detta, utan tränarna som leder laget. Det vill säga, om 

tränarna hanterar motgångar på ett bra sätt, eller visar att hen kan samarbeta med spelare, 

domare och andra tränare, är det troligt att spelarna följer dennes exempel (Smith & Smoll 

1997). Under mina observationer la jag märke till att en av tränarna var väldigt aktiv i sitt sätt 

att uppmuntra spelarna, om de gjorde något bra ökade hen sitt röstläge och ropade deras namn 

högt eller skrek ord som ”bra”, ”härligt” och ”underbart”. Detta sätt att uttrycka glädje och 

uppmuntran kunde jag se spegla av sig i spelarna som i sin tur ropade högt till varandra och 

skrek rakt ut av glädje när en lagkamrat gjorde mål eller något annat bra. När jag frågade 

tränaren om detta berättade hen att detta beteende är något som de medvetet har uppmuntrat 

och att det har fått som följd att tjejerna hejar på varandra på ett mer aktivt sätt och själva 

pratar om vikten att stötta varandra.  

Artikelförfattarna Smith och Smoll (1997) presenterar samtidigt en studie som har kommit 

fram till att en av de viktigaste faktorerna hos en tränare är hur hen bemöter eventuella 

misslyckanden. Detta bör enligt studien göras med uppmuntran och konkreta, tekniska 

instruktioner. Samtidigt framhåller studien vikten av att ledarna prioriterar spelarnas 

personliga utveckling, och nöjet i sporten, framför vinster och prestation. Samma studie visar 
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att barn och ungdomar med tränare som lägger stor vikt vid dessa faktorer tycker bättre om 

sina ledare, och även sina lagkamrater. Ett bestraffande och kritiskt beteende visade sig 

däremot ha motsatt effekt hos barnen och ungdomarna, i och med att det påverkade deras 

attityd negativt (Smith & Smoll 1997). En liknande inställning framkom hos en av de 

intervjuade handbollstränarna när jag bad hen att fundera över vad som är ett bra ledarskap. 

Tränaren kom fram till en liknande slutsats, att det är ledarens motivation och uppmuntran att 

våga misslyckas som är grunden i ett harmoniskt lag och ledarskap: 

”En ledare ska ju motivera och stötta och inspirera, så att de (spelarna) får en utveckling. Så 

att de känner en trygghet i att de kan göra fel, men det är ju liksom ingen som skäller på dem 

för det, så de provar och provar och provar. Det, för mig, är ledarskap”. 

De färdigheter som artikeln tar upp, som effekter av hur ledarna hanterar ungdomsidrotten, 

väljer Tor Stornes och Edvin Bru (2002) att delvis inkludera i termen ”sportsmanship”, i en 

artikel som belyser sambandet mellan hur unga handbollsspelare upplever ledarskap och deras 

uppfattning om sportsmanship. Med sportsmanship, som kan översättas till sportsmannaskap, 

innebär att man följer reglerna, respekterar domare, motståndare och medspelare, samt ägnar 

sig åt fair play (schysst spel). Sportsmannaskap skulle därmed kunna ses som en effekt av de 

egenskaper som spelarna tillägnar sig enligt Smith och Smoll’s artikel. Genom t.ex. 

självkontroll och samarbetsövningar kan man tänka sig att ungdomars inställning till 

sportsmannaskap utvecklas och även enligt Stornes och Bru har ledarna en nyckelroll i 

sammanhanget (Stornes & Bru 2002). Stornes studerade återigen detta i en senare artikel, 

tillsammans med Yngvar Ommundsen (2004), där de framhäver betydelsen av moral och 

ideal kopplat till fair play hos handbollstränare och hur detta påverkar spelarnas 

sportsmannaskap, såväl på som utanför planen (Stornes & Ommundsen 2004). Här kan man 

återgå till den berättelse som tagits upp tidigare i uppsatsen; om incidenten där en spelare blev 

skadad på grund av en knuff i ryggen av motståndaren och bristen på reaktion från 

motståndarens tränare. Den tränare som jag intervjuade, vars spelare blev skadad, berättade att 

detta beteende är mer vanligt och accepterat i vissa lag och föreningar. Man kan alltså tänka 

sig att socialisationen inom en handbollskultur kan se olika ut beroende på vilken förening 

man spelar i:  

”Anledningen till att inte tränaren sa och gjorde någonting var ju att han inte såg något fel i 

det som gjordes […] Han tyckte det var ok, ’det här är handboll, domaren får väl blåsa’. Fast 

han tyckte ju inte att det var något att blåsa för.” 
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Med andra ord, spelaren som delade ut knuffen kan ha lärt sig att detta är ett godkänt beteende 

inom sitt eget lag. Hennes moral, och tendens att spela fult/farligt, kan därmed ses som en 

effekt av hennes tränares inställning till vad som är fair play och sportsmannaskap.  

Uppfattningen att ett lags tränare fungerar som modell och förebild delas även av Nicholas L. 

Holt et. al. (2008) som i en artikel undersökte ifall ungdomar som deltar i idrott lär sig ”life 

skills”, som skulle kunna översättas till ”livskunskaper”.  Artikelförfattarna kom fram till att 

ledarens betydelse kunde variera beroende på vilken livskunskap man undersökte. Det visade 

sig enligt deras studie att samarbete och team work inte alls hade en så tydlig koppling till 

ledarskap som man kanske kan tro, ungdomarna i studien ansåg istället att det var de själva 

som utvecklade sitt samarbete med varandra utifrån tidigare erfarenheter (Holt et. al. 2008). 

Det ska tilläggas att detta var spelarnas uppfattning och att det därför inte är helt omöjligt att 

tränaren till viss del var en förebild, om än omedvetet, och därmed påverkade spelarnas 

inställning. Författarna skriver däremot att respekt är något som ungdomarna till viss del 

verkade lära sig av sin tränare. Detta kunde man se i och med att tränaren i artikeln agerade 

”modell” för de unga spelarnas beteenden, som i sin tur inspirerades av tränaren oavsett om 

det var ett positivt eller negativt beteende från dennes sida. Med andra ord uppträdde 

ungdomarna respektfullt gentemot motståndare och domare så länge deras tränare gjorde 

detsamma. Om tränaren å andra sidan agerade respektlöst och ifrågasättande mot domaren 

kunde man se en ökning av ett liknande beteende hos spelarna. Författarna till denna artikel 

påpekar därmed att vissa livskunskaper visst kan läras ut av idrottsledarna. Däremot görs det 

inte medvetet, utan möjliggörs indirekt av den struktur som tränaren/tränarna skapar i laget 

(Holt et. al. 2008).  

En av tränarna som jag har pratat med påpekade just detta, att hen sällan brukar fundera över 

de kunskaper som förmedlas till spelarna och som kan komma att användas i andra situationer 

i livet. I intervjun sa tränaren först att det troligtvis är i efterhand som man funderar över 

förmedlandet av dessa kunskaper, men det blev också märkbart att hen började reflektera 

djupare kring detta ju mer vi pratade:  

” […] även om man inte har det i tanken hela tiden så måste man påminna sig själv, för jag 

tror att såna grejer påverkar rätt mycket hur man ska lära ut. Som det här med hur folk 

agerar i grupp och hur folk lär sig, det måste jag ha i åtanke när jag ska lära ut saker och 

ting och alla metoder fungerar inte på alla personer.” 
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Det visade sig att när tränaren väl börjar tänka kring sin roll, som förmedlare av livskunskap, 

kom hen självmant in på det som de olika artiklarna i detta avsnitt har tagit upp; att det är 

viktigt hur tränaren väljer att agera och förhålla sig till laget, samt hur denne väljer att 

strukturera inlärningssituationen. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att flickorna i 

handbollslaget är enskilt tänkande individer och enligt den studie som gjordes av Holt et. al. 

(2008) verkar det som att det är ungdomarna själva som utvecklar vissa livskunskaper, detta 

med hjälp av varandra, snarare än av ledarna. Ungdomar inom sport har i de flesta fall vuxna 

ledare och förebilder även utanför idrotten som påverkar dem. Om en idrottsledare inte skulle 

vara en bra förebild vore det därför inte helt osannolikt att ungdomarna ändå lär sig om 

respekt och samarbete, både genom varandra och med hjälp av utomstående förebilder, som 

t.ex. föräldrar eller lärare. Om det som idrotten lär ut kan tillämpas i andra livssituationer, 

borde således det som ungdomarna lär sig i livet, utanför sporten, kunna tas med in i idrotten. 

 

Coaching och caring 

Under uppvärmningen inför en av de matcher jag observerade samlade en av tränarna ihop sitt 

lag i en ring mitt på handbollsplanen. Tränaren ifråga sa inte ett ord om att laget skulle vinna 

matchen, istället började hen med att fråga hur många mål de skulle göra och hur många mål 

det andra laget skulle tillåtas göra. När spelarna hade diskuterat och kommit fram till ett 

gemensamt svar fortsatte tränaren att ställa frågor i stil med: Hur når vi vårt mål? Vad måste 

vi göra för att nå det? I en majoritet av intervjuerna kom jag och tränarna in på ett ämne som 

bland annat rörde dialog, delaktighet och ansvar. Till en av tränarna ställde jag frågan om de 

aktivt jobbar med att ta fram gemensamma mål tillsammans med spelarna, hen bekräftade 

detta och utvecklade: 

” […] jag tror det är mycket lättare för tjejerna att veta varför vi gör någonting om de har ett 

syfte med det hela, eller de har fått vara med och bestämma ramarna för någonting istället 

för att vi delegerar. Jag tror det är ett ganska vinnande koncept och även ett sätt för dem att 

utvärdera sig själva.” 

En annan handbollstränare berättade om liknande tankar och värderingar. En viktig faktor 

inom ledarskap för denne är delaktighet, samt att alla inblandade bör bli inkluderade i både 

process och beslutsfattande, istället för att ha en auktoritär ledare som delegerar uppgifter. 

Enligt den här tränaren beror graden av gemensamt beslutsfattande delvis på spelarnas ålder. 

Hen menar att en ledare för seniorer har bättre förutsättningar att inkludera sina spelare, än en 
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ledare som tränar ett lag i samma ålder som flickorna i denna studie. Detta beror helt enkelt på 

att ju mindre kompetens spelarna har, desto mer behöver ansvaret och besluten fördelas till 

ledarna. Detta är dock ett område där några av de intervjuade ledarnas åsikter skiljer sig åt, de 

flesta anser att man bör lära spelarna eget ansvar och försöka inkludera dem i beslutsfattandet 

så mycket det går. Däremot är de flesta spelarna i studiens lag omkring 13 år, en ålder som 

vissa ledare verkar anse vara mogen för att ta relativt stort ansvar, medan andra antyder att 

spelarna fortfarande är för unga och behöver någon som sköter det åt dem. Detta är inte något 

som sägs rakt ut under intervjuerna, utan det är när flera av ledarna jämför sig själva med 

andra tränare som detta blir tydligt, framförallt i frågan om hur mycket matchtid varje spelare 

bör få. Tidigare i uppsatsen, under rubriken ”Beteende och tabu” (se s. 13), fastslår en tränare 

att om en spelare inte deltar på tillräckligt många träningspass kan denna inte förvänta sig att 

få spela match. Ansvaret ligger enligt denna tränare till stor del hos spelarna själva, har man 

inte prioriterat tid till träningar kan man inte räkna med att få speltid under matcherna. Samma 

tränare sa även att hen är medveten om att detta är något som andra ledare kanske inte håller 

med om. En av de tränare som drar mer åt det andra hållet är ändå tveksam i frågan och gav 

under intervjun olika svar. Vid ett tillfälle intygade hen att det i 13-årsåldern inte är något 

konstigt att man skiljer på de spelare som tränar mer och de som tränar mindre:  

”Redan nu börjar de komma upp i en ålder, så nu har inte jag några problem med att man 

skiljer på dem som tränar mycket och dem som tränar mindre.” 

Vid ett senare tillfälle sa tränaren att en sådan uppdelning kan riskera att spelarna slutar spela 

handboll och att hen gärna skulle vilja vänta så länge det går innan man börjar med detta:  

”Vad det handlar om i grund och botten tycker jag är att behålla så många spelare så länge 

som möjligt […] så för min del så vill jag ju egentligen skjuta upp det där så högt upp i 

åldern som möjligt.” 

De olika svaren kan alltså ha att göra med att tränaren anser att det är generellt acceptabelt att 

fördela olika mycket speltid i denna ålder, men att det optimala, enligt tränaren själv, ändå 

vore att vänta. Oavsett var de olika ledarna står i frågan om ansvar, och dess konsekvenser för 

matchspel, verkar de vara överens om att man ändå bör föra en dialog med de unga spelarna 

för att inkludera dem i situationer som denna. Önskan att kommunicera och förespråkande av 

delaktighet kan till viss del kopplas till det som brukar kallas för coachande ledarskap. 

Det finns en generell användning av orden ”coach” och ”coaching” i det svenska språket som 

är tagna direkt från engelskan och därmed ofta likställs med att vara tränare eller att träna ett 
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lag. Peter Hassmén och Nathalie Hassmén har skrivit boken ”Idrottsledarskap” (2010) där de 

beskriver fenomenet coaching som en separat form av ledarskap, som till viss del skiljer sig 

från traditionellt ledarskap och dess ledande roll som Hassmén och Hassmén i detta fall kallar 

för handledare. En coach är ofta förekommande i en duo, där den ena personen har rollen som 

coach och den andra är adept eller elev. Författarna menar att en coach även kan ta sig an 

större grupper, som t.ex. ett idrottslag, men att det vanligtvis är enklare att utöva coaching ju 

mindre gruppen är, eftersom det krävs att coachen utvecklar ett nära samarbete med varje 

enskild individ. Den coachande formen av ledarskap syftar främst till att hjälpa adepten att 

utveckla bl.a. sitt lärande och ansvarstagande. Där en handledare i en traditionell ledarroll 

levererar svar, ställer coachen frågor för att dennes adept lättare ska utveckla sin 

självständighet och förmåga att hitta egna lösningar. Coachen fungerar med andra ord som ett 

bollplank till adepten, som får hjälp att komma fram till svaren på ett mer självständigt sätt. 

Genom ett mer traditionellt ledarskap riskerar adepten att vänja sig vid att handledaren 

levererar färdiga lösningar och får på så sätt inte samma utvecklingsmöjlighet när det kommer 

till att få fram svar på egen hand (Hassmén & Hassmén 2010: 269–274). Med tanke på 

flicklagets unga ålder kan man tänka sig att det många gånger är ett traditionellt ledarskap 

som krävs, ett ledarskap där ledaren/tränaren är mer auktoritär och till viss del ger färdiga svar 

på spelarnas frågor. Detta är såklart förståeligt med tanke skillnaden i teoretisk och praktisk 

handbollskunskap hos tränarna, respektive spelarna. Enligt mina observationer och intervjuer 

finns det dock tendenser till ett coachande ledarskap hos tränarna, som möjligtvis kommer 

utvecklas mer och mer i takt med spelarnas ålder och kunskap. Genom att återkoppla till det 

faktum att ledarna och spelarna sätter gemensamma mål inför varje match framträder en av de 

viktigaste faktorerna inom coaching; att ställa frågor. Genom att tränarna ställer frågor 

utvecklas spelarnas förmåga att själva komma fram till hur de på bästa sätt ska lösa en 

uppgift. Hassmén och Hassmén tar även upp de fem steg som en coach vanligtvis använder 

sig av för att få en adept att ta sig från nutid till framtid: 

1. Aktivt fråga och uppmärksamt lyssna. 

2. Identifiera möjliga handlingsalternativ. 

3. Initiera handling och efterfråga resultat. 

4. Ge konstruktiv kritik och positiv återkoppling. 

5. Uppmuntra adeptens lärande.  

(Hassmén & Hassmén 2010: 269) 
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Genom mina observationer framkommer det att samtliga punkter ovan uppfylls av tränarna i 

det aktuella laget. De inte bara ställer frågor och lyssnar på vad spelarna vill, de tar 

tillsammans med spelarna fram olika sätt som de kan lösa uppgiften på (steg 1–2). Om 

uppgiften t.ex. är att vinna en match kommer de gemensamt fram till hur de ska spela eller 

vilka spelkombinationer de ska fokusera på. Under matchens gång kan de sedan ta en time 

out, alltså be domaren om en kortare paus, för att föreslå en särskild taktik som de vill att 

spelarna utför (steg 3). När spelarna sedan gör detta uppmuntras de av tränarna, även om det 

blir fel, och får både positiv och konstruktiv återkoppling, såväl under som efter matchen 

(steg 4–5). En tränare gav under intervjun sin syn på att tränare och spelare har ett gemensamt 

ansvar att fullfölja den överenskomna planen, vilket kan kopplas till steg 2 och 3 ovan: 

”Vårt ansvar som ledare är väl att ge verktygen så att de ska kunna genomföra det här. Det 

går dåligt, ok vi ändrar om i uppställningarna eller vi tar en time out för det har vi mandat att 

göra. Alltså saker som kan hjälpa spelarna att komma på fötter, men att kasta in bollen i mål 

kan ju inte vi göra. Det kan bara spelarna göra.”  

Just det nära och personliga samarbete som utvecklas mellan en coach och dennes adept kan 

kopplas till en annan sorts ledarskap, ett ledarskap där ”caring” är en av de viktigaste 

faktorerna. Caring, som rakt av kan översättas till det svenska ordet ”omtänksam”, innehåller 

en mängd olika attribut som att respektera, värdera och involvera spelare, samt föra en dialog 

med och stötta dem som människor. Claes Annerstedt och Eva-Carin Lindgren (2014) har 

studerat hur fenomenet caring förekom i ledarskapet hos den tidigare förbundskaptenen för 

det svenska herrhandbollslaget; Bengt Johansson. Bengt Johansson ledde sitt lag till stor 

framgång och var känd för att bland annat låta spelarna, till stor del själva, bestämma taktik 

och spelkombinationer under matcherna. Genom att studera Johanssons ledarskap kom 

Annerstedt och Lindgren fram till att förhållandet mellan en coach (som de väljer att benämna 

honom) och en atlet är en slags utbildande relation där det konstant pågår en pedagogisk 

process. De menar att själva lärandet är centralt och att detta inte bara innebär att skapa 

duktiga atleter, utan även avser ett engagemang i spelarna som medmänniskor (Annerstedt & 

Lindgren 2014). På så sätt skapas det en social hållbarhet som sträcker sig långt utanför 

handbollsplanen. I linje med det coachande ledarskapet beskriver Annerstedt och Lindgren 

hur Bengt Johansson anförtrodde sina spelare med eget ansvar och på så sätt lät dem utveckla 

sina personligheter parallellt med sina karriärer som handbollsspelare. De tar även upp en 

teori framtagen av Nel Noddings angående caring, där Noddings menar att caring bland annat 

uppstår när coachen etablerar en omhändertagande relation med sina adepter, genom att 
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acceptera deras tidigare erfarenheter och känslor. Enligt Noddings bygger man på så sätt upp 

tillit och fokus skiftar i och med detta från coach till adept. Kopplingarna som har gjorts 

mellan Bengt Johanssons ledarskap och lagets framgångar stöder de teorier som tidigare har 

tagits upp här. Det vill säga, att ledarens sätt att hantera idrotten som inlärningssituation är av 

stor betydelse för vad spelarna lär sig på planen, och i förlängningen även utanför. Utöver det 

betonar de att Bengt Johansson såg vikten av att utbilda människor, inte bara atleter, med 

andra ord fanns där en tanke om att det som handbollsspelarna lärde sig även skulle kunna 

vara till nytta i andra delar av livet (Annerstedt & Lindgren 2014). 

Även hos de tränare som jag har pratat med verkar caring vara en faktor som spelar stor roll. I 

stort sett alla som jag har varit i kontakt med anser att deras roll som ledare sträcker sig längre 

än att enbart lära ut praktiska handbollskunskaper. En av tränarna menar att det är extra 

viktigt att agera som förebild när spelarna är unga, men även att fungera som en vuxen som 

spelarna känner förtroende för och kan prata med. En annan tränare framhåller vikten av att 

engagera sig i spelarnas utveckling som individer och lag, även utanför handbollsplanen. 

Detta kan göras genom att hitta på saker tillsammans som inte involverar att spela handboll, 

t.ex. att ses och äta mat ihop för att sedan utöva någon rolig och lättsam aktivitet:  

”Vi har haft några sammankomster […] och det var lyckat. De tyckte det var ok och då kan 

man ju snacka lite om sånt här, vad de tycker, vad man har lagt upp för planer, hur det går 

och så här.” 

Att vara en tränare som utövar caring genom att bry sig om och uppmärksamma sina spelare 

är något som många av de intervjuade tränarna har tagit med sig från sina egna ledare. På 

frågan vad tränarna har för positiva erfarenheter från sina egna handbollstränare i 

ungdomsåren, svarade i stort sett alla att de har tagit intryck av egenskaper som på ett eller 

annat sätt kan kopplas till caring. En av tränarna berättade för mig om en av sina egna ledare, 

som även har varit en stor förebild inom ledarskap. Hen till och med jämför sin förebild med 

Bengt Johansson och menar att det är den sortens tränare som hen själv eftersträvar att vara, 

åtminstone på seniornivå där man inte behöver anta en lika auktoritär roll som i ett 

ungdomslag: 

” […] ska man hitta någon jämförelse så är ju han tränaren som Bengan var i landslaget […] 

så skulle jag bli tränare för ett seniorlag så skulle jag vara den typen av tränare, utan en 

sekunds tvekan.” 
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Man kan alltså se coaching och caring som två exempel på hur olika kunskaper lärs ut till 

spelarna. Om man ser till laget och dess tränare i denna studie, vore det fel att säga att det t.ex. 

enbart är coaching som utförs, framför traditionellt ledarskap med mer auktoritära ledarroller. 

Däremot är det tydligt att både coaching och caring är två viktiga komponenter som ändå får 

ta plats. Även om tränarna inte själva använder sig av dessa termer framgår det av 

observationer och intervjuer att detta ändå är något som de värdesätter. 

 

Ledarnas sätt att vara och deras färdigheter. 

Ledarskapstyper 

Kort sagt kan man säga att ett ledarskap består av två parter, där den ena parten styr och den 

andra följer. En av ledarskapets många definitioner är att det är en process där en enskild 

individ påverkar en grupp människor att nå gemensamma mål. I den här uppsatsen är det 

enbart det ideella ledarskapet som utforskas, t.ex. det ledarskap som finns inom en 

idrottsförening. Även om olika teorier kring ledarskap kan tillämpas även på avlönat 

ledarskap, exempelvis chefer, är det viktigt att markera denna skillnad, eftersom vissa faktorer 

ser annorlunda ut. En ideell ledare kan inte ge sina följare belöningar i form av löneökningar 

eller bonus, utan får istället hitta på andra sätt att visa sina följare uppskattning (Hassmén & 

Hassmén 2010: 21–34). Angående det studerade laget i denna uppsats skulle man kunna se 

tilldelad speltid, under matcher, som en sorts belöning för att man som spelare visar 

engagemang och dyker upp på träningarna. Om man ser till avlönat ledarskap inom idrott, där 

ledare på elitnivå får lön, är intresset för hur denne beter sig, (vilken ledarskapstyp hen är), 

mycket stort. Men även inom det ideella ledarskapet, framförallt när det gäller barn och 

ungdomar, är ledarskapstypen en viktig faktor när det kommer till hur ledaren bemöter och 

hanterar de unga idrottarna. Renata Baric och Valentin Bucik har i sin artikel från 2009 tagit 

fram två generella ledarskapstyper som på ett sätt skulle kunna ses som motpoler till varandra 

och i olika grader vara mer eller mindre förekommande hos alla ledare (Baric & Bucik 2009). 

Dessa ledarskapstyper är den auktoritära ledaren (autocratic) och den demokratiska ledaren 

(democratic). Den auktoritära ledaren beskrivs som uppgiftsorienterad, kontrollerande och 

mindre benägen att inkludera spelare i beslutsfattanden. Den här ledartypen är även fokuserad 

på att vinna och är inte särskilt flexibel när det kommer till förändringar. Ofta är den 

auktoritära ledaren känslig för kritik, samt benägen att dela ut bestraffning vid sämre 

prestationer. Den demokratiska ledaren är i sin tur människoorienterad, stöttande och frågar 
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spelarna om deras åsikter. Den här ledartypen bryr sig ofta om spelarna även på ett personligt 

plan och ser varje individs roll i laget. Baric och Bucik menar att man på en generell nivå kan 

urskilja om en ledare är mer eller mindre auktoritär eller demokratisk, och antagligen lutar åt 

det ena eller andra hållet (Baric & Bucik 2009).  

Intresset för en ledares stil och beteende tog fart under 1940-talet och studier i ämnet gjordes 

både på Ohio State University och University of Michigan. Resultatet av forskningen var till 

stor del detsamma som Baric och Bucik (2009) skulle komma fram till flera år senare; att en 

ledare antingen fokuserar på sin uppgift och är strukturinriktad eller fokuserar mer på dem 

som utför uppgiften och på så sätt ses som mer individinriktad. Man såg i dessa studier en 

skillnad i hur vissa ledare la ner kraft på att strukturera och organisera arbetet, medan andra 

snarare gick in för att stödja och ta hand om sina medarbetare (Hassmén & Hassmén 2010: 

146–147). Under 1964 utvecklade Robert Blake och Jane Mouton detta ytterligare genom att 

skapa fler dimensioner av ledarskapstyper, med den uppgiftsorienterade och den 

människoorienterade ledarskapstypen som grund. Detta gjordes genom ett rutsystem med en 

y-axel och en x-axel, där den ena axeln visade hur mycket/lite uppgiftsorienterad ledaren var 

(resultat), kombinerat med den andra axeln som visade hur mycket/lite människoorienterad 

hen var (relation). På så sätt fick man fram flera olika ledarskapstyper (Hassmén & Hassmén 

2010: 148–150): 

Resultatledaren: Enligt rutsystemet har den här ledartypen en låg grad av relation, men hög 

grad av resultat. Denna ledare bryr sig, generellt sett, föga om människorna som utför 

uppgiften och fokuserar enbart på det färdiga resultatet. Denna ledare ser ofta sina 

medarbetare som ”verktyg” till att nå uppsatta mål och uppfattas många gånger som 

auktoritär, kontrollerande och styrande. Den här ledaren är med andra ord ett typexempel på 

den ledare som Baric och Bucik (2009) kallar för en auktoritär ledare. 

Relationsledaren: Detta kan ses som motsatsen till resultatledaren, med andra ord Barics och 

Buciks (2009) version av den demokratiska ledaren. Relationsledaren har hög grad av relation 

enligt rutsystemet, men låg grad av resultat. Den här ledarskapstypen prioriterar gruppens 

trivsel och välbefinnande, hen lyssnar gärna på andra och uppfattas många gånger som både 

trevlig och hjälpsam. 

Icke-ledaren: Den här ledaren har låg grad av både relation och resultat. Saknar ofta ett 

personligt och känslomässigt engagemang och kan uppfattas som nästintill ”osynlig” eftersom 
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hen gärna sköter kommunikationen med gruppen på andra sätt än ansikte mot ansikte, t.ex. via 

e-post.  

Lagom-ledaren: Detta är en ledarskapstyp som hamnar i mitten av rutsystemet, och når 

halvvägs upp på resultat-axeln såväl som relations-axeln. Lagom-ledaren lägger stor vikt vid 

balans mellan uppgift och individ. Om något skulle gynna det ena eller andra är den här typen 

av ledare inte sen med att kompromissa eftersom hen främst söker gemensamma mål och 

samlade ståndpunkter. Den här ledaren upplevs ofta undvika konflikter och ses som 

diplomatisk i sitt sätt att leda.  

Lagledaren: Det här är en ledare som många gånger beskrivs som idealisk och som lägger stor 

vikt vid både uppgift och individ. Det innebär att lagledaren har en hög grad av både resultat 

och relation enligt Blake och Moutons rutsystem. Talande för denna ledarskapstyp är att den 

lägger stor vikt vid gruppen/laget och dess trivsel. Hen anser ofta att uppgifter är något man 

löser tillsammans och kommunikationen är tydlig och direkt. Den här ledarskapstypen 

uppfattas många gånger som en lyssnande, öppen och motiverande ledare.  

Både-och-ledaren: Detta är en ledarskapstyp som varierar var i rutsystemet hen hamnar. 

Denna ledare skiftar mellan att vara fokuserad på uppgiften och på individen, snarare än att 

fokusera på båda samtidigt. Detta kan skapa en osäkerhet i gruppen om medlemmarna aldrig 

vet var de har sin ledare, men om ledaren däremot är tydlig med sitt skiftande fokus och ser 

till att medlemmarna i gruppen förstår varför detta sker, så kan det istället vara ett effektivt 

sätt att leda. Det är framförallt vanligt att den här ledarens fokus skiftar från början till slutet 

av ett projekt. 

Egoisten: Blake och Mouton menar att egoisten är en blandning av alla kombinationer i 

rutsystemet, men att denna ledares främsta och enda mål är den egna vinningen. En egoistisk 

ledare ser med andra ord varken till själva uppgiften, gruppen eller dess medlemmar, utan 

enbart till sig själv. 

Enligt denna teori om de olika ledarskapstyperna går det inte att ta fram en ”stil” av de ovan 

nämnda som är optimal i alla lägen. Istället bör man se det som att alla ledare har sin egen stil, 

baserat på rutsystemet, och att denna inte ändras beroende på de olika situationer som ledarna 

hamnar i, utan tvärtom är konstant oavsett kontext. Vilken ledarskapstyp man är anses på så 

sätt alltså vara fastställt och tillämpat i samtliga kontexter (Hassmén & Hassmén 2010: 148–

150).   
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När det gäller de tränare jag själv har varit i kontakt med inför denna uppsats kan man 

självklart se små tendenser hos var och en som pekar mer eller mindre åt det 

uppgiftsorienterade eller det människoorienterade ledarskapet. Viktigt att poängtera i detta fall 

är att samtliga tränare i denna studie är ideella, ingen av dem är avlönad för att leda ett 

handbollslag med unga spelare. Det skulle antagligen vara svårt att behålla ungdomarna inom 

idrotten om de enbart leddes av resultatfokuserade tränare med föga intresse för spelarna som 

individer. Att tränarna faktiskt ägnar sig åt detta av fri vilja och för nöjes skull kan såklart 

vara en del av orsaken till att många av dem lutar mer åt det relationsinriktade ledarskapet, än 

åt det resultatinriktade: 

”Visst, vinna är ju viktigt, men det är ju absolut inte det viktigaste. Det viktigaste är ju att ha 

roligt […] ” 

Detta är en åsikt som delas av de flesta jag har varit i kontakt med, uppgiften (att utvecklas 

och göra bra ifrån sig som lag) är inte oviktig, men det som är av största betydelse är ändå den 

sociala aspekten av handbollsspelandet. Jag skulle även vilja koppla samtliga tränare till den 

ledarskapstyp som Blake och Mouton benämner som ”lagledaren”, åtminstone på så sätt att 

det är den ledarskapsstil som de flesta verkar sträva efter att uppnå (Hassmén & Hassmén 

2010). Dessutom är de egenskaper som tillskrivs lagledaren, (och även relationsledaren), inte 

helt olika dem som nämns i samband med coaching och caring (se s. 24), alltså att man värnar 

om spelaren som person och skapar ett klimat där alla trivs och vågar misslyckas. Precis som 

alla tränare jag har pratat med, anser en typisk lagledare att man löser uppgifter gemensamt 

som ett lag och prioriterar gruppens välmående. Under mina observationer började tränarna 

alltid med att prata med laget, inte sällan med varje enskild individ som i tur och ordning fick 

frågan hur de mådde eller hur veckan hade varit. Under träningens gång fortsatte sedan denna 

direkta dialog genom att en eller flera tränare instruerade spelarna enskilt såväl som i grupp. 

Sättet som tränarna kommunicerade på med sina spelare visar att de kan klassas som både 

lagledare och relationsledare enligt denna teori. Deras betoning, under intervjuerna, av hur 

viktigt det är att spelarna trivs, har roligt tillsammans och dessutom inte är rädda för att 

misslyckas styrker detta ytterligare: 

” […] det finns ju de som är lite tveksamma, de vågar inte alltså, de gör inte det. Det tjatar 

jag om, att ’det gör inget att misslyckas tjejer, bara ni vågar. Jag skiter i om ni skjuter i taket, 

bara ni vågar utmana och göra något’. ”  



 

33 
 

Man skulle även kunna se att vissa av de intervjuade tränarna stundtals agerar som en ”lagom-

ledare”, med tanke på deras diplomatiska sätt att leda och önskan om att få alla spelare att 

sträva mot ett gemensamt mål. En av tränarna visade prov på detta och berättade för mig om 

tidigare erfarenheter av hur hen och en annan ledare till viss del såg olika på hur ett lag ska 

ledas. Tränaren ifråga resonerade tillslut som så att den andre ledarens idéer och tankar kring 

ledarskap inte på något sätt var till skada för laget, men att en eventuell konflikt mellan två 

tränare antagligen skulle få mycket negativa konsekvenser för laget som helhet:  

” Jag vill inte bli osams […] jag vill inte det, så jag backar undan.”  

I detta läge valde tränaren att kompromissa med sig själv och tog ett steg tillbaka, eftersom 

laget gynnades av att man undvek en framtida konflikt mellan ledarna. Detta skulle kunna ses 

som en kombination av den diplomatiska och kompromissvilliga ”lagom-ledaren”, samt 

”lagledaren” som prioriterar lagets välmående främst. Även en annan tränare gav under 

intervjun ett intryck av att besitta en del av ”lagom-ledarens” egenskaper: 

”Om jag pratar för mig själv så är mitt jobb på något sätt att den här gruppen ska dra åt 

samma håll på något vis, att vi ska vara på en jämn nivå inställningsmässigt […] Det är väl 

ledarskap för mig tror jag, någon som kan samla en grupp och skapa gemensamma mål.” 

Den här tränaren ser sig med andra ord som en ledare vars uppgift är att ena laget och få dem 

att arbeta mot gemensamma mål, samt se till att alla spelarnas inställning till målet är 

densamma. Just samlade ståndpunkter och gemensamma mål är, som sagt, enligt Blake och 

Mouton talande för en ”lagom-ledare” (Hassmén & Hassmén 2010).  

Dock är det självklart inte alltid så enkelt att placera enskilda tränare i så tydliga kategorier 

som de beskrivna ledarskapstyperna, en tränare kanske uppfattar sig själv som en typisk 

lagledare, medan omgivningen är av en annan åsikt. Ett lag består ju dessutom ofta av fler än 

en tränare, det är därmed inte helt omöjligt att en ledare uppfattas på ett visst sätt utifrån sina 

tränarkollegors närvaro. T.ex. skulle en relationsledare kunna uppfattas som mindre 

relationsinriktad av spelarna än vad hen egentligen är, om en annan ledare i sin tur uppfattas 

som mycket mer relationsinriktad än den första. Många av de tränare jag har varit i kontakt 

med ser ledarskapet som en process där de hela tiden utvecklas som ledare och lär sig nya 

kunskaper genom övning och erfarenhet. Detta motsäger till viss del den teori att man enbart 

tillhör en ledarskapstyp och att denna inte förändras i olika situationer. Om en ledare kan 

utvecklas borde med andra ord även hens ledarskapstyp kunna förändras över tid. 
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Det situationsanpassade och det transformativa ledarskapet  

De olika ledarskapstyperna som beskrivs i föregående kapitel anses, som tidigare nämnt, vara 

fasta och icke-föränderliga beroende på kontext. En form av ledarskap som skiljer sig från 

detta är det som kallas för det situationsanpassade ledarskapet. Den här ledarskapstypens 

beteende styrs av varje enskild situation. Ledaren anpassar alltså sin stil efter de krav som 

kontexten och gruppen ställer, samt medlemmarnas behov. Exempelvis, om en grupp är helt 

nybildad kan det situationsanpassade ledarskapet vara ett måste för att föra gruppens 

utveckling framåt. I början av processen bör ledaren lägga fokus på gruppens välbefinnande 

och relationer, för att i ett senare stadie fokusera på kompromisser och eventuell 

konflikthantering. En ny grupp kräver med andra ord ett tydligt styrande ledarskap, medan en 

mer erfaren och mogen grupp kan ges större ansvar och stöttas, snarare än styras (Hwang & 

Nilsson 2014: 207–208). Laget i denna studie var för inte så lång tid sedan en ny grupp i och 

med att det skedde en sammanslagning mellan två redan befintliga lag. En av lagets tränare 

berättade hur de fick lägga stort fokus vid att skapa sammanhållning och att få spelarna att 

vilja samarbeta med varandra. Detta gjordes genom bland annat föreningsläger och olika 

övningar som gick ut på att få spelarna att bli bekväma med varandra.  

”Vi blev ju en sammanslagning av två olika lag och då hamnade vi ju verkligen i en situation 

där ’ok, vi har två separata grupper som ska bli en grupp’ och det hade vi superkämpigt med 

i ungefär ett års tid […] ” 

Parallellt med detta gällde det alltså för ledarna att medla och lösa de konflikter som uppstod 

mellan de två grupperna som tidigare utgjort två olika lag. En process som pågick under 

nästan ett års tid innan situationen vände och spelarna så småningom började se sig själva som 

medlemmar av ett och samma lag. När detta väl hade inträffat kunde tränarna börja fokusera 

mer på den praktiska inlärningen av handbollskunskap. Ledarna hade med andra ord en 

central och viktig roll i sammanslagningen av två ursprungliga grupper, som från början var 

tveksamt inställda till varandra. Tränarnas sätt att hantera och leda spelarna genom denna 

process var antagligen avgörande för hur laget kom att utvecklas vidare. 

” […] ett tag kände vi, att vi kommer aldrig kunna sudda ut de här linjerna, de sitter så hårt. 

Men vi hade väldigt fel tydligen”. 

Detta visar att det framförallt i bildandet av ett nytt lag kan vara viktigt att som tränare 

anpassa sitt ledarskap utefter den aktuella kontexten. Ett lag som utvecklas är alltså inte 

ständigt detsamma, utan i processen mot ökad mognad och kunskap kan de behöva olika 
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ledarskapstyper, baserat på den aktuella situationen. På så sätt skulle man kunna koppla det 

situationsanpassade ledarskapet till det som, enligt Blake och Mouton, i tidigare avsnitt 

beskrivs som ”både-och-ledaren”. En ledarskapstyp som prioriterar uppgiften och målet vid 

vissa tillfällen, men gruppmedlemmarna och trivseln vid andra tillfällen. Precis som det 

situationsanpassade ledarskapet skiftar ”både-och-ledarens” fokus beroende på om man 

befinner sig i början eller slutet av ett projekt (Hassmén & Hassmén 2010: 148–150). Jag 

frågade en av tränarna om tjejernas tilldelade speltid under match var konsekvent baserat på 

enbart träningsflit, eller om det fanns situationer som krävde undantag: 

”Det beror ju på vilket sammanhang det är och vad det handlar om, skulle jag vilja säga. Om 

vi tänker oss en seriematch, då skulle det definitivt vara de som tränar bra som skulle få mer 

speltid […] Sedan om vi tänker oss en situation där vi är i någon slags final eller något och 

alla vill vinna och det är liksom ingen diskussion från någon som kanske har tränat som en 

idiot. Det är 10 minuter kvar, det står 22 lika, men personen vet om att den här personen är 

bättre än mig men har inte tränat på en vecka. Då släpper man ju in den som kan prestera 

bäst, i just en sådan specifik situation.” 

Det visar sig alltså att det visst finns undantag från den regel som många tränare verkar hålla 

så hårt på. Under stora delar av intervjuerna gav tränarna intryck av att fokusera på relationer, 

snarare än resultat. De prioriterar rättvisa och belönar träningsflit med matchtid för att skapa 

en så bra stämning som möjligt i gruppen. Men det finns alltså undantag där kontexten gör att 

ledaren skiftar fokus till resultatet och själva uppgiften istället. Flera tränare bekräftar detta 

undantag, om det inte bara är en ”vanlig” match utan t.ex. en final, då skulle de låta spelarna 

som presterar bäst spela, oavsett hur mycket eller lite de har tränat. Å andra sidan menar de 

flesta tränarna som jag har pratat med, att spelarna i detta specifika läge ofta värderar en vinst 

högre än deras egna speltid, samt att detta är något som man delvis har fört en dialog om med 

spelarna, så att de vet vad som gäller:  

”Man försöker väl rättfärdiga det genom att prata med tjejerna om såna här frågor. Kanske 

inte rakt ut ’ska de som är duktiga få spela mer’, men att man på något sätt bjuder in alla till 

diskussion i hur ni tycker att vi ska göra när det kommer till ett läge vinna eller försvinna. 

’Vad tycker ni?’ […] För situationerna kommer ju att komma, där det står lika och är 30 

sekunder kvar.” 

Genom att föra en dialog är tränarna med andra ord tydliga med i vilka lägen de prioriterar 

resultat högre än vanligt. Antagligen är det i situationer där spelarna själva delar samma 
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värdering. Det kan alltså mycket väl vara så, att vissa av spelarna skulle bli mer besvikna om 

speltiden hade fördelats rättvist, men samtidigt bidragit till att de förlorat en viktig finalmatch. 

Man kan därmed se det som att många av gruppmedlemmarnas egen önskan tillgodoses 

genom att tränarna i detta specifika fall fokuserar på uppgift och resultat.  

På senare tid har ännu en faktor inom ledarskap fått mer uppmärksamhet, det handlar om 

ledarens förmåga att inspirera människor till att medverka i en förändring och att föra 

diskussioner om en gemensam värdegrund. Detta kallas för det transformativa ledarskapet och 

introducerades av ledarskapsforskaren James MacGregor Burns (Hwang & Nilsson 2014). 

Det transformativa ledarskapet fokuserar på ömsesidiga behov och värderingar som gynnar en 

social förändring. Den främsta uppgiften för den transformativa ledartypen anses vara att 

skapa sammanhållning och lika värderingar i gruppen, där visioner om framtiden är det som 

styr gruppens utveckling. Man skulle med andra ord kunna se det som ett mer ”långsiktigt” 

sätt att leda och ledaren i sig ses som en modell som förmedlar både sina värderingar och 

beteenden till gruppen. Ledaren fungerar därmed som en förebild och har som syfte att få sina 

följare/gruppmedlemmar att stå för sina värderingar och idéer, samt att kunna hantera 

förändringar (Hwang & Nilsson 2014: 208–209). Det transformativa ledarskapet kan därför 

delvis kopplas till de teorier som tidigare beskrivits i uppsatsen, som handlar om att en tränare 

till stor del påverkar vad spelarna lär sig och kan ta med sig utanför idrotten. Exempelvis den 

studien där Nicholas L. Holt et. al. (2008) kom fram till att en tränare agerar modell för hur 

unga idrottare agerar på planen och vilka livskunskaper de därmed tillägnar sig (Holt et. al. 

2008). En tränares viktiga betydelse när det kommer till vad spelarna lär sig och hur de agerar 

på och utanför planen kan därmed ses som ett transformativt ledarskap, eftersom tränarna 

agerar förebilder, samt förespråkar värderingar som spelarna tar med sig ut i samhället. 

Det verkar som att tränarna i studien är relativt medvetna om att de även agerar som 

förebilder. En av dem berättade för mig om en situation där laget hade vunnit en match, men 

spelat väldigt mycket sämre än vad de var kapabla till: 

”Det har jag fortfarande lite dåligt samvete över […] vi vann en match och vi spelade så 

fruktansvärt dåligt […] det var verkligen katastrof och de kände ju det själva, tjejerna. De var 

inte heller glada för att de vann. Så efter matchen var det som att vi hade förlorat med tio 

bollar […] och då kände jag ingen glädje över huvud taget över vinsten och det har jag 

fortfarande dåligt samvete över. Att jag inte kunde ge någon glädjeyttring ifrån mig och visa 

’ja men vad roligt, vi vann!’ Bortse från det jag kände och fokusera bara på det positiva.” 
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Tränaren uttryckte i vårt samtal besvikelse över att hen i denna situation inte kunde förmedla 

de värderingar som hen ville att spelarna skulle ha med sig, nämligen att kunna glädjas över 

det positiva. I det här fallet tog de egna känslorna och tankarna kring lagets prestation över 

och tränaren lyckades därför inte vara den förebild som hen i efterhand anser att situationen 

krävde. Det visar att tränaren ändå har ett transformativt tänkande kring sitt ledarskap. Även 

om det blir fel ibland är tränaren medveten om att hen är en förebild för spelarna och 

reflekterar i efterhand över hur framtida situationer kan hanteras annorlunda. 

 

Ledarnas färdigheter 

Hur man är som idrottsledare avgörs inte bara av vilken stil man har och vilken ledarskapstyp 

man är, även ledarnas olika färdigheter spelar stor roll. På 50-talet beskrev Robert Katz tre 

viktiga färdighetsområden ur ett (idrotts)ledarskapsperspektiv (Hassmén & Hassmén 2010): 

Tekniska färdigheter: Detta innebär att man har kunskap om sporten i sig. Det är inte 

nödvändigtvis den primära färdigheten en tränare behöver för att utöva ett ledarskap, men att 

ha kunskap inom området kan skapa en trygghet i gruppen och inger ofta ett förtroende. 

Mellanmänskliga färdigheter: Det här området handlar om att idrottsledaren kan samspela 

med samtliga gruppmedlemmar och är medveten och lyhörd för såväl sina egna, som andras 

tankar och känslor. Mellanmänskliga färdigheter står med andra ord för sociala kunskaper och 

att kunna hantera olika typer av människor. 

Konceptuella färdigheter: Konceptuella kunskaper innebär att ledaren kan analysera 

situationer, fatta beslut och ta fram en vision att arbeta mot. Man skulle kunna se det som mer 

planerande och organiserande färdigheter. 

Katz menade att dessa tre områden inte är lika viktiga för alla typer av ledare, vilket område 

man som tränare lägger störst vikt vid beror på hur man vill leda. En ledare med mer 

övergripande ansvar bör antagligen ha större konceptuella färdigheter än tekniska, t.ex. en 

ledare som har hand om logistiken till och från matcher, medlemsregister eller organisering. 

En detaljtränare, som t.ex. en målvaktstränare, bör istället ha goda tekniska och strategiska 

kunskaper om den aktuella sporten, samt vara insatt i tekniken som lärs ut för att utöva den. 

De mellanmänskliga kunskaperna ses däremot som relativt viktiga, oavsett hur man vill leda 

ett lag eller en grupp, enligt Katz (Hassmén & Hassmén 2010: 125–127). I vissa fall tar 

forskning även upp fler färdighetsområden som anses vara viktiga ur ledarskapsperspektivet 
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och som skulle kunna ses som en komplettering till de områden som Robert Katz har 

beskrivit. Det handlar framförallt om den pedagogiska kunskapen, att förstå hur något lärs in 

och hur man kommunicerar för att underlätta inlärning, samt kunskap om situationen, alltså 

förmågan att kunna identifiera och värdera information om atleternas liv och alla andra 

faktorer som gemensamt skapar kontexten. Få ledare är experter inom alla områden, vilka 

färdigheter som får störst utrymme i ens ledarskap beror på hur man vill vara som ledare och 

hur erfaren man är. Färdighetsområdena kan med andra ord ses som dynamiska och deras 

betydelse ändras troligtvis under tidens gång, i takt med att ledaren utvecklas i sin roll 

(Armour 2011: 290).  

En av tränarna i denna studie visade sig ha märkbart konceptuella färdigheter när hen för flera 

år sedan besökte skolor och informerade elever om handboll och hur de skulle gå tillväga om 

de var intresserade av att börja spela. Tränarens vision var att skapa ett lag för en viss 

åldersgrupp eftersom hen såg att efterfrågan fanns, men att det ändå fanns för få spelare i 

föreningen för att kunna starta ett helt nytt lag:  

”Så jag gjorde så att jag gick runt och pratade med alla i skolorna, så då fick vi faktiskt igång 

ett lag som var 14 spelare som mest”. 

Det tränaren gjorde var alltså att planera och jobba mot sitt mål genom att aktivt leta upp 

skolelever i rätt ålder som möjligtvis skulle kunna vara intresserade. En annan tränare 

berättade att hen ansåg sig ha färre tekniska kunskaper än sina kollegor och att hen därför 

antagit en roll där de mellanmänskliga färdigheterna kommer mer till användning. Tränaren 

ifråga beskrev sig själv som någon som peppar igång spelarna och som de kan prata med om 

de skulle behöva, hen sa sig även vara medveten om att olika spelare kräver olika sorts 

bemötande från sina tränare, vilket återigen visade prov på mellanmänskliga färdigheter:  

”Inför match skulle jag säga att jag peppar igång laget ganska mycket, eller försöker i alla 

fall. Jag försöker få dem att ställa in sig på vad som komma skall. Under matchen tror jag 

också att jag har lite samma roll, just hålla humöret uppe […] ” 

Under samtalen framgick det även ibland mellan raderna hur de olika tränarna värderar de 

olika färdighetsområdena: En av tränarna sa sig själv ha svårt för konceptuella färdigheter, 

som att planera och organisera, och har därför valt att inte ägna så stor del av sin tid till just 

den delen av ledarskapet. Istället har hen valt att lägga fokus på de tekniska kunskaperna inom 

handbollen och har även deltagit i flera utbildningar, något som även kan kopplas till vad som 
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beskrevs som pedagogiska färdigheter. I visa fall kan det även vara så att en tränare blir 

tvungen att anta en roll där det krävs andra färdigheter än de kunskaper hen behärskar bäst: 

” […] jag är egentligen handbollstränare, jag är ju inte en lagledare, men det är ju lite så vi 

har fått lov att dela upp det.” 

Detta svarade en av tränarna på frågan vilka roller de olika tränarna har inom laget. Med 

”handbollstränare” menade tränaren ifråga en ledare med tekniska färdigheter, som sköter den 

direkta inlärningen av handbollskunskaper till spelarna. ”Lagledare” innebar, enligt tränaren, 

att man har en mer administrativ roll där organisering och planering får ta större plats. I detta 

fall ser sig tränaren ifråga som en ledare med goda tekniska färdigheter, men eftersom ett lag 

gynnas av att ha ledare som kan täcka samtliga områden har hen fått ta sig an en mer 

konceptuell ledarroll. Man kan se det som att laget ifråga har haft ett ”överskott” av tränare 

med tekniska kunskaper, därav har just denna tränare varit tvungen att lägga större vikt vid 

andra färdigheter. Att låta en annan tränare ta över det tekniska kunskapsområdet för lagets 

skull, kan med andra ord även ses som ett bevis för goda mellanmänskliga färdigheter. 

Tränaren antog alltså en roll som kräver andra färdigheter än vad hen själv anser sig besitta, 

främst för att gynna laget och spelarna.  

Samtliga tränare i studien har med andra ord olika styrkor och färdigheter, liksom att de i 

vissa fall drar åt olika håll i frågan vilken ledartyp de är. Trots detta verkar det finnas en 

gemensam nämnare hos de flesta tränarna, i viljan att agera utifrån lagets bästa, samt skapa ett 

handbollslag där alla spelare utvecklas och känner sig sedda, respekterade och trygga. 

Dessutom har de gemensamt att de värdesätter betydelsen av att hitta en glädje och 

gemenskap i handbollen, snarare än att fokusera på att vinna. Jag väljer därför att avsluta med 

några av tränarnas egna ord om detta: 

”Det (att vinna) är inte det viktigaste här, det var det viktigaste när jag spelade själv, men 

inte nu.” 

” (Man vill) att de även ska ha handbollen som ett intresse och fortsätta med det så länge som 

möjligt.” 

”Det viktigaste är glädjen, lagets och den personliga utvecklingen.” 
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att handboll, som många andra (lag)sporter, är 

en egen kultur med en särskild mentalitet, som i sin tur är kopplad till olika beteenden och 

tabun. Att spela ärligt och schysst är något som uppmuntras, detta görs genom att undvika 

tjafs med domaren, respektera medspelare och motståndare, samt undvika farligt spel som 

anses vara fult, alltså tabu. Tabun inom handboll behöver inte bara ha med farligt spel att 

göra, utan kan även innebära att man som spelare inte medverkar på träningarna, och ändå 

förväntar sig speltid under match. Det kan även handla om att spelare ibland visar negativa 

attityder gentemot medspelare och eventuella misstag. 

Det finns gott om både ritualer och symboler inom handboll, t.ex. träningarnas och 

matchernas upplägg, symboler i form av kläder, språkliga symboler, samt passageritualer. 

Passageritualerna som har uppmärksammats i denna studie sker i samband med att unga 

spelare hela tiden utvecklas mot att bli seniorspelare. Det studerade handbollslaget visade sig 

ha ingått i den liminala fasen när det kommer till användandet av klister, de har ännu inte 

uppnått den ålder i vilken ungdomar spelar med klister för att förberedas inför seniorspel, men 

de har trots detta börjat testa hur det är att använda en klisterboll. Eftersom de fortfarande inte 

har åldern inne att spela matcher med den här typen av boll kan man se det som att de 

fortfarande är kvar i den preliminära fasen när det kommer till förflyttningen från 

ungdomsspelare, till seniorspelare. Utöver detta kan man se ett visst samband mellan en 

individualisering och det ökade ansvar det innebär att förflyttas till ett seniorlag. Som barn-

och-ungdomsspelare är man oftast anonym och en i mängden, när spelarna sedan tar steget 

upp till ett seniorlag tillhör de såklart fortfarande ett kollektiv, men det sker en 

individualisering genom att den enskilda handbollsspelaren betonas i större utsträckning. 

Detta görs oftast genom att trycka spelarens namn på dennes matchkläder, och/eller 

genomföra en presentation av varje spelares namn och tröjnummer innan matcher. Detta, 

tillsammans med användandet av klister, symboliserar med andra ord att man är redo för, och 

invigd i, att spela handboll på seniornivå. 

Det verkar vara en vanligt förkommande uppfattning att ungdomar som ägnar sig åt sport 

även får med sig andra kunskaper och färdigheter som kan komma till nytta i övriga livet, 

t.ex. att kunna samarbeta, visa respekt och hantera förändringar. Forskning har till viss del 

haft svårt att bevisa att själva idrottsdeltagandet i sig gör att ungdomar lär sig detta. Däremot 

så finns det gott om studier som pekar på att det finns förutsättningar för att lära sig dessa 
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kunskaper, men det beror helt och hållet på hur de vuxna ledarna agerar. Ledarna inom 

idrotten anses alltså vara avgörande och deras sätt att hantera inlärningssituationen kommer 

således påverka ifall ungdomarna genom idrotten tillägnar sig livsegenskaper som inte 

nödvändigtvis har med sporten att göra. I vissa fall beskrivs ledaren som en modell vars 

beteende förs vidare till de yngre atleterna. Dessa kommer att agera föredömligt, eller precis 

tvärtom, helt beroende på hur deras modell och tränare väljer att agera.  

När det kommer till vad spelarna lär sig visade det sig vara oundvikligt att inte nämna det som 

har återkommit under studiens gång; att flickspelare måste tränas i att ”våga”. Trots att denna 

studie inte är en jämförelse mellan pojklag och flicklag, och att inga vetenskapliga texter om 

flickor respektive pojkars attityd inom idrott har studerats, var jag ändå tvungen att ta upp 

detta. Dels för att jag under observationerna hörde hur spelarna ofta uppmanades att ”våga”, 

men framförallt för att tränarna själva ansåg, med avstamp i deras egna erfarenheter, att 

flicklag behöver uppmuntras till att ta för sig i större utsträckning än pojklag. Många ledare 

reflekterade själva kring om det är samhällets syn på vad som är manligt och kvinnligt som 

gör att det är på detta vis. Attribut och egenskaper som förknippas med sport, som 

aggressivitet och prestation, anses ofta vara mindre viktiga för kvinnor enligt rådande 

samhällssyn och detta skulle kunna leda till att unga flickspelare därför inte vågar ta för sig på 

handbollsplanen på samma sätt som pojkspelare. Oavsett vad det beror på, så verkar det ändå 

som att just detta är en del av att fostras till en kvinnlig handbollsspelare, att våga och lära sig 

att ta plats.  

Att tränarna är förebilder, som värnar om spelarna som individer, går även hand i hand med 

det som beskrivs som ”caring”. Detta innebär att ledaren bryr sig om spelarna och att 

ledarskapet sträcker sig bortom det enbart sportsliga. Den före detta förbundskaptenen för 

herrlandslaget i handboll, Bengt Johansson, tas i en studie upp som ett exempel på en ledare 

som ägnar sig åt just caring. Johansson såg sitt ledarskap som ett sätt att förmedla kunskaper 

som spelarna kunde ta med sig ut i samhället och som kunde vara till nytta för dem även i 

icke-sportsliga sammanhang. Inte helt olikt detta är det som inom ledarskap kallas för 

coaching. Coaching handlar i stort sett om att man som ledare uppmuntrar sin adept till att 

själv finna svaren på dennes frågor. En coach fungerar som bollplank och har som främsta 

uppgift att utveckla sin adepts lärande och ansvarstagande. Även om tränarna i studien inte 

enbart ägnar sig åt caring och/eller coaching som en aktivt vald metod är det ändå 

förekommande hos samtliga, om än omedvetet i vissa fall. 
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Olika former av ledarskap kan delas upp på flera olika sätt. För det första bör man i vissa fall 

skilja på det ideella och det avlönade ledarskapet, eftersom det oftast innebär olika 

förutsättningar att leda, beroende på om man gör det som volontär eller om det är ens 

arbetsuppgift. Man kan enligt vissa studier se olika ledare som mer eller mindre auktoritära 

eller demokratiska, där den auktoritära ledaren är mer uppgiftsorienterad och den 

demokratiska är mer människoorienterad. Med utgångspunkt i samma teori har det även tagits 

fram ett diagram i form av ett rutsystem där olika ledarskapstyper går att urskilja. Detta 

avgörs beroende på hur mycket/lite resultatinriktad (uppgiftsorienterad) och relationsinriktad 

(människoorienterad) en ledare är. Några exempel på de ledarskapstyper som dessutom k an 

kopplas ihop med tränarna i studien är resultatledaren, lagledaren och lagom-ledaren. Utöver 

detta kan man även prata om det situationsanpassade ledarskapet som, till skillnad från 

ledarskapstyperna enligt rutsystemet, inte är konstant och beständigt. Istället skiftar ledaren 

sitt sätt att leda utifrån den situation som hen befinner sig i. Detta är något som kan kopplas 

till tränarna i studien då många av dem anser att deras ledarskap är en process som ständigt 

utvecklas och förändras. Några av de tränare jag har pratat med berättade även om att de är 

mer resultatinriktade i samband med t.ex. en finalmatch än vad de är under en vanlig 

seriematch där fokus istället ligger på rättvist fördelad speltid, samt relationer och trivsel inom 

laget. Även det transformativa ledarskapet, där ledaren ser sig själv som en förebild som 

förmedlar kunskap och värderingar, går att koppla till laget i studien. En av tränarna berättade 

t.ex. att hen är medveten om att de egna känslorna och tankarna inte alltid stämmer överens 

med det som hen vill förmedla till spelarna.  

Hur de olika tränarna väljer att leda visar sig även i de färdigheter och kunskaper som de 

anser sig besitta. Dessa kunskaper kan delas in i tekniska, mellanmänskliga och konceptuella 

färdigheter. Där en av tränarna ansåg sig vara bristfällig när det kommer till de konceptuella 

färdigheterna, fick en annan tränare ta plats, trots att denne ansåg sig ha mer tekniska 

kunskaper än konceptuella. En annan tränare framhävde istället sina mellanmänskliga 

förmågor som fått ta stor plats då hen ansåg att tränarkollegornas tekniska kunskaper var 

större. Gemensamt för samtliga tränare i studien är dock att de alla, mer eller mindre, besitter 

goda mellanmänskliga kunskaper, samt att de lutar mer åt de ledarskapstyper som beskrivs 

som människoorienterade, lagledare eller situationsanpassade. 
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Slutord 

Jag har studerat ett handbollslag utifrån ett socialantropologiskt perspektiv, samt de enskilda 

tränarnas individuella uppfattningar om deras eget ledarskap och relationen de har med sina 

spelare. Med andra ord har denna uppsats kommit att handla mycket om förhållandet mellan 

en ledare och en eller flera handbollsspelare. De flesta lag består dock av fler än en tränare, 

vad som därför skulle kunna utvecklas är att studera ledarna som ett ”lag i laget” och deras 

relation och sätt att förhålla sig till varandra. Detta ämne är något som jag endast snuddade 

vid i denna studie, men jag är övertygad om att det finns mer att studera inom 

ledarskapsforskning när det gäller de roller som de olika ledarna antar, deras samspel med 

varandra och hur de gemensamt leder ett lag, trots att de kanske inte alltid tycker och tänker 

på samma sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

Bibliografi 

Annerstedt, Claes & Lindgren, Eva-Carin (2014) Caring as an important foundation in 

coaching for social sustainability: a case study of a successful Swedish coach 

inhighperformance sport, Reflective Practice, Vol 15, No 1, pp 27-39 

Armour, Kathleen (2011) Sport Pedagogy: An Introduction for Teaching and Coaching, 

Harlow : Prentice-Hall 

 

Baric, Renata & Bucik, Valentin (2009) Motivational differences in athletes trained by 

coaches of different motivational and leadership profiles, Kinesiology Vol 41, No 2, pp 181-

194 

Emerson, M. Robert, Fretz, I. Rachel & Shaw, L. Linda (2011) Writing ethnographic 

fieldnotes, University of Chicago Press 

 

Frey, James H. & D. Stanley, Eitzen (1991), Sport and Society, Annual Review of 

Sociology, Vol. 17, pp. 503-522, Annual Reviews 

 

Goodger, John (1986), Ritual Solidarity and Sport, Acta Sociologica, Vol. 29, No. 3, pp. 

219-224, Sage Publications, Ltd.  

 

Hassmén, Peter & Hassmén Nathalie (2010) Idrottsledarskap, Natur & kultur, Stockholm 

 

Hendry, Joy (2008) An introduction to social anthropology -sharing our worlds, Palgrave 

Macmillan, Hampshire  

 

Holt L. Nicholas, Tink N. Lisa, Mandigo L. James & Fox R. Kenneth (2008) Do Youth 

Learn Life Skills through Their Involvement in High School Sport? A Case Study, Canadian 

Journal of Education / Revue canadienne de l'éducation, Vol. 31, No. 2, pp. 281-304  

Hwang, Philip & Nilsson, Björn (2014) Gruppsykologi: för skola, arbetsliv och fritid, Natur 

Kultur Akademiska, Stockholm 

 

Smith E. Ronald & Smoll L. Frank (1997), Coaching the Coaches: Youth Sports as a 



 

45 
 

Scientific and Applied Behavioral Setting, Current Directions in Psychological Science  

Vol. 6, No. 1, pp. 16-21, Sage Publications, Inc. on behalf of Association for Psychological 

Science  

 

Stone, Linda (2013) Kinship and gender -an introduction, Westview Press Inc 

 

Stornes, Tor & Bru, Edvin (2002) Sportspersonship and Perceptions of Leadership: An 

Investigation of Adolescent Handball Players' Perceptions of Sportspersonship and 

Associations With Perceived Leadership, European Journal of Sport Science, Vol 2, No 6, pp 

1-15 

 

Stornes, Tor & Ommundsen, Yngvar (2004) Achievement Goals, Motivational Climate and 

Sportspersonship: a study of young handball players, Scandinavian Journal of Educational 

Research, Vol. 48, No. 2 

 

Wagner, Herbert, Finkenzeller, Thomas, Würth, Sabine & von Duvillard, Serge P. 

(2014) Individual and Team Performance in Team-Handball: A Review, Journal of Sports 

Science and Medicine, Vol 13, pp 808-816 

 

Bibliografi internet 

www.svenskhandboll.se (2017)  

http://www.svenskhandboll.se/Handbollinfo/Tavling/Tavlingsinformation/Regelboken/ 

Hämtad 2017-12-13, kl. 10:02 

http://www.svenskhandboll.se/spelahandboll 

Hämtad 2017-12-13, kl. 12:00 

 

www.metro.se (2017) 

https://www.metro.se/artikel/marcus-leifby-d%C3%A4rf%C3%B6r-borde-

idrottsv%C3%A4rlden-l%C3%A4ra-sig-av-handbollen  

Hämtad 2017-12-19, kl. 11:19 

http://www.jstor.org.e.bibl.liu.se/publisher/sage?refreqid=excelsior%3A67e52aa062bbb97ed042aca2506bc5a1
http://www.svenskhandboll.se/Handbollinfo/Tavling/Tavlingsinformation/Regelboken/
http://www.svenskhandboll.se/spelahandboll
https://www.metro.se/artikel/marcus-leifby-d%C3%A4rf%C3%B6r-borde-idrottsv%C3%A4rlden-l%C3%A4ra-sig-av-handbollen
https://www.metro.se/artikel/marcus-leifby-d%C3%A4rf%C3%B6r-borde-idrottsv%C3%A4rlden-l%C3%A4ra-sig-av-handbollen

