
 
 

 

 

 

Det ingen ville se 
 

Synen på ledarskap och sexuella övergrepp inom svensk 

friidrott i spåren av Patrik Sjöberg-affären 

 

 

 
Lisa Conradsson 

 

 

 
Idrottsvetenskapligt examensarbete (2IV31E) 

15 högskolepoäng 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 12-04-19  

Handledare: Tobias Stark 

Examinator: Katarina Schenker 



 

4 

Abstract 

 
Genom kvalitativa intervjuer belyser studien synen på ledarskap och sexuella övergrepp 

inom friidrotten i spåren av Patrik Sjöberg-affären. Studien utreder hur ledare och ut-

övare ser på ledarskapet och den viktiga roll som en ledare innehar. Resultatet visar att 

Sjöbergs (2011) självbiografi har gett en möjlighet för diskussion kring sexuella över-

grepp inom idrotten och framförallt inom friidrotten. Sjöbergs självbiografi har öppnat 

upp för reflektion kring ledarskap och värderingar bland ledare. Studien visar även att 

sexuella övergrepp är ett komplicerat ämne, ett område som sällan berörs i diskussioner 

kring idrotten och där arbetet för att motverka problemet brister. Studien belyser Riksid-

rottsförbundet och Friidrottsförbundet arbete mot att skapa goda värdegrunder inom 

idrotten, något som i förlängningen förväntas förhindra sexuella övergrepp. Resultatet 

visar dock att det är få inom friidrotten som har tagit del av de policydokument som 

finns och att det krävs ett mer aktivt arbete för att förändringarna ska få genomslag. 
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Förord  
 

Att skriva en uppsats är både krävande och roligt och tio veckor är inte tillräckligt när 

man har hittat ett ämne som går att fördjupa sig mer inom. Jag vill tacka alla som hjälpt 

mig under dessa tio veckor, min handledare Tobias Stark, som bistått mig under upp-

satsskrivandet. Jag vill också tacka mina respondenter som jag fick möjlighet att inter-

vjua och som hjälpte mig att lägga grunden till studien. Utan er hade det inte blivit en 

uppsats om Synen av ledarskap och sexuella övergrepp inom friidrotten i spåren av 

Patrik Sjöberg-affären. 

     

    Växjö, den 19 april 2012 
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Nyheten om Patrik Sjöberg 

 
Nyheten om att den före detta världsrekordhållaren i höjdhopp, Patrik Sjöberg, blivit utsatt för 

sexuella övergrepp av sin tränare och styvfar, Viljo Nousiainen, slog ned som en bomb förra 

året (2011). Uppgiften om det hela publicerades först i Sjöbergs självbiografi Det du inte såg, 

men det explosiva stoffet spred sig som en löpeld och saken debatterades snart under stor in-

dignation inom både idrottsrörelsen och i riksmedierna. I självbiografin av Patrik Sjöberg 

beskrivs delar av vad Sjöberg blivit utsatt för som barn. Flera småpojkar som tränat för Nou-

siainen hade utsatts för övergrepp vilket innebär Sjöberg inte var ensam. Nousiainen blev ef-

ter sin död (1999) högt rankad som tränare då fortfarande ingen visste något om övergreppen, 

men Nousiainen var pedofil och hade till och med inrett sitt eget hem för att locka ungdomar 

att tillbringa tid hemma hos honom, vilket bland annat inkluderade övernattningar. Även Sjö-

berg bodde hos Nousiainen under några år i tron om att det var hans enda chans till att nå 

världseliten, något som Sjöberg hoppades på skulle kunna ske om han uthärdade med det som 

Nousiainen utsatte honom för. Nousiainen skulle vara var Sjöbergs biljett till toppen inom 

höjdhopp. I en artikel i Svenska Dagbladet påvisas även att den kända föreningen Örgryte IS 

hade fått in anmälningar om att Nousiainen hade utsatt småpojkar för sexuella övergrepp men 

klubben valde vid det tillfället att inte gå vidare med fallet, något som Svenska dagbladet an-

ger i artikeln (SvD 2011). Efter utgivningen av Sjöbergs bok har fler historier uppdagats om 

sexuella övergrepp inom idrotten inom både handboll, innebandy och friidrott.  

 

Historier om sexuella övergrepp inom idrotten kan vara förvånande och skrämmande för 

många människor och bilden stämmer dåligt överens med den gängse bild som finns av idrot-

ten. Idrotten ses ofta som en skyddad uppehållsort och en hälsosam livsstil för barn och ung-

domar att utvecklas i till karaktärsdanande människor och goda medmänniskor. Idrotten är en 

samhällsinstitution som erhåller bidrag från både stat och kommuner i stor utsträckning för 

utveckling av barn och ungdomar. Skälen är många för att upprätthålla bilden av idrotten som 

förespråkare för renhet, sundhet och godhet. Här blundas det kanske för idrottens baksida. 

Denna studie kommer att synliggöra det som är tabubelagt inom idrotten, dess förekomst och 

vad det representerar.   

 

Även om det finns omfattande forskning kring idrott i Sverige så finns det områden som är 

outforskade, vilket just sexuella övergrepp och trakasserier mot barn, ungdomar, män och 
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kvinnor inom idrotten är. Det tycks som att ämnet är tabubelagt vilket kan har sin grund i den 

renhet och friskhet som ska förmedlas via idrottsrörelsen. Det som är viktigt här är att ta reda 

på varför det är tabubelagt. Att se problemet och erkänna dess förekomst är viktigt för att 

möta dessa situationer.  

  

Det går anta att idrotten är en arena som upprätthåller en genusordning som påverkar negativt 

och reproducerar sexuella trakasserier och övergrepp, där samhällets påverkan om makt, kön, 

kvinnligt och manligt påverkar idrotten. Det finns också ett sexistiskt språkbruk inom idrotten 

som tränare utsätter barn för genom att kalla spelare för exempelvis ”jävla kärringar”. Sexuel-

la trakasserier är förekommande inom idrotten, fobier mot homosexuella, sexism eller kränk-

ningar som tar form i ritualer inom lagidrotter som kanske osynliggörs eller skrattas bort. Det 

är viktigt att inom idrotten finna åtgärder för hur organisationer och föreningar ska hantera 

sexuella trakasserier och övergrepp, något som inte finns i Sverige idag.  

Det finns inget forum för utsatta att vända sig till när det uppdagas sexuella övergrepp mot 

barn och ungdomar inom idrotten. Det finns dokument som stödjer föreningar om hur man 

ska gå tillväga men i vilken mån dessa dokument efterlevs är svårt att ta reda på. Hur agerar 

ledare framförallt inom friidrotten efter Sjöbergs självbiografi (2011) och har det öppnat upp 

för en diskussion inom friidrotten i Sverige. Studien strävar efter att analysera synen av ledar-

skap och sexuella övergrepp inom svensk friidrott i spåren av Patrik Sjöberg- affären.   
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Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med studien är att undersöka vilken syn som finns på ledarskap och sexuella övergrepp 

inom svensk friidrott i spåren av Patrik Sjöberg-affären. Mer precist handlar det om att under-

söka ledare och aktivas attityd till sexuella övergrepp och hur det kommer till uttryck inom 

friidrotten. Genom att försöka ringa in generella mönster som finns inom friidrotten och för 

vad som är utmärkande för ledarskapet, studeras utvecklingen inom dessa två områden. Det är 

viktigt att poängtera att avsikten med studien inte är att hänga ut friidrotten, friidrottsförbun-

det eller Patrik Sjöberg. Utgångspunkten för studien är att synliggöra att det kan förekomma 

sexuella trakasserier och övergrepp inom idrotten men också påvisa vilken viktig roll som en 

ledare innehar. Detta leder fram till de övergripande frågorna i studien; 

 
 Hur ser respondenterna på Sjöberg-affären och har det blivit någon förändring inom 

svensk friidrott efter att Sjöberg gav ut sin självbiografi? 

 

 Vilken syn har respondenterna på rollen som ledare i förhållande till förekomsten av 

sexuella trakasserier och övergrepp? 

 

 Vilken inställning har respondenterna till sexuella trakasserier och övergrepp inom 

friidrotten? 
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Tidigare forskning 
 

I detta kapitel kommer jag att teckna ett forskningsläge genom att redovisa de vetenskapliga 

arbeten som har gjorts i anslutning till undersökningens syfte. Det ska understrykas att inven-

teringen är begränsad till större akademiska verk och artiklar, under det att i enlighet med 

sedvanlig vetenskaplig praxis har valt att inte inkludera sådant som studentarbeten och debatt-

artiklar. Studien förhåller sig till tre olika forskningsfält; genusforskning, ledarskapsforsk-

ning, forskning kring sexuella trakasserier och övergrepp. Dessa tre olika begrepp är de som 

studien lutar sig emot. Studien bidrar till att fylla en av de luckor som finns inom forskningen 

i Sverige kring sexuella trakasserier och övergrepp. Studien lyfter fram sexuella trakasserier 

och övergrepp och hur det står i relation till ledarskap. Sexuella trakasserier och övergrepp är 

något som tycks vara tabubelagt att nämna inom idrotten i Sverige. Avsikten är att lyfta fram 

detta ämne för diskussion och analys på ett sätt som inte gjorts inom forskningen tidigare i 

Sverige. Det gör uppsatsen unik av sitt slag och bidrar förhoppningsvis till en större forsk-

ningsinsats i ämnet. 

 

Genusforskning 

 
Det finns en omfattande forskning kring genus både i Sverige och internationellt. Genus för-

klaras som ett system som skiljer på manligt och kvinnligt. När det talas om genusordningen 

brukar det innebära hur kön konstrueras efter ett visst mönster som grundar sig i maktrelatio-

ner och gestaltningar om maskulinitet och femininitet i samhället. 

 

Ett viktigt bidrag till genusforskningen är ett verk av Håkan Larsson (2001) som genom 

Iscensättning av kön – en nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan beskriver kvin-

nors och mäns sätt att se på sig själva och hur de påverkas av att tävla inom samma idrott fast 

åtskiljt. Undersökningen utfördes inom friidrotten med syftet att undersöka hur manlighet och 

kvinnlighet konstrueras. Det innebar följande hur kvinnor och män förhåller sig till sig själva, 

sin kroppslighet och sin värld, men även hur de ser på varandra. Larsson förklarar skillnaden 

på kön och genus, där han menar att kön hänvisar till objektet och det kan förklaras att köns-

organen skiljer kvinnligt och manligt åt, medan genus är de processer som skapar kön. Lars-

sons utgångspunkt är att kön konstrueras vilket innebär att manlighet och kvinnlighet inte är 

givet utan något som i olika sociala sammanhang produceras och reproduceras. Larsson me-
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nar att människor har en bild om hur kvinnor respektive män ska bete sig som bestämmer 

föreställningar och gestaltningar. Det frambringar normer, värdering och strukturer som efter-

levs i samhället och inom idrotten.  

 

Karin Grahn (2008) är en av de nykomlingar inom idrottsforskning som studerat idrottens 

läromedel. Hennes avhandling Flickor och pojkar i idrottens läromedel - konstruktion av ge-

nus i ungdomstränarutbildningen belyser hur läromedel genom bilder och texter bidrar till 

reproduktion av de föreställningarna som finns av manligt och kvinnligt inom idrotten. 

Grahns avhandling belyser att det sker en reproduktion om värderingar och normer genom 

idrottens läromedel som antas av ledare och tränare som i sin tur för föreställningar och ge-

staltningar vidare. Grahn antyder att genus kan ses som att kvinnor och mäns kroppar ges oli-

ka innebörder som skapas av människor är historiskt, socialt och kulturellt. Med idrottens 

genusordning menas att under en viss tidsperiod ordnas kön enligt vissa mönster baserade på 

maktrelationer och föreställningar om kvinnor och män samt maskulinitet och femininitet 

(Grahn 2008:23). 

 

Grahn förklarar att det som kan påverka maktrelationen och gestaltningen mellan manligt och 

kvinnligt inom idrotten är särhållningen och rangordningen. Grahn beskriver att särhållningen 

innebär att manliga och kvinnliga utövare inte tävlar och tränar tillsammans. Grahn menar att 

uppdelningen i förlängningen kan komma att utvecklas till att män och kvinnor ägnar sig åt 

olika typer av aktiviteter och förtroendeuppdrag inom idrotten, vilket bidrar till att särhåll-

ningen håller i sig. Konsekvenserna kan bli att attityder och värderingar reproduceras om in-

ställningen till manligt och kvinnligt, men även andra bidrag om normer, värderingar och atti-

tyder.  

 

Rangordning har sin fokus vid tävling vilket innebär att mäta tid, styrka eller att bli bedömd 

efter sin prestationsnivå. Idrottarna rangordnas efter en hierarkisk ordning efter bäst till sämst. 

Grahn belyser att diskussioner om rangordningen mäts som lika där tävlan och prestation har 

samma innebörd oavsett kön eller ålder, även om det kanske inte är så i praktiken.  Avgörande 

för detta är dock funktionshinder, ålder eller kön när uppdelningen sker genom tävlingsklasser 

med utgångspunkt i att män har en högre fysisk förmåga än kvinnor, äldre ungdomar har ut-

vecklats mer än yngre. Rangordningsprincipen blir förenat till ett särartstänkande när den be-

stämda uppdelningen mellan pojk- och flickidrott och herr- och damidrott blir bestämmande 

för förutsättningarna för tävlandet. Genom att särskilja könen i träning och tävling även i fall 
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där den fysiska aspekten inte ligger i fokus blir effekten att det görs skillnad på kön. Grahn 

menar att kontentan inte bara blir att könens olikheter byggs på utan man hjälper till att kon-

struera manligt och kvinnligt. Grahn påvisar genom sin avhandling att det görs skillnad mel-

lan manligt och kvinnligt i samhället och idrotten är en samhällsarena likt många andra och 

utgör inget undantag. 

 

Ledarskapsforskning  
 
Forskning om ledarskap är omfattande. Merparten av alla arbeten som publicerats är emeller-

tid studier av andra verksamheter än idrotten. Ledarskapsforskning är oftast av tradition inrik-

tade på hur presentation av olika ledarskapsmodeller ska bidra till framgång och nå uppsatta 

mål. 

 

I Sverige har idrottsforskaren, Per-Göran Fahlström (2001), i sin avhandling Ishockeycoa-

cher- en studie om rekrytering, arbete och ledarstil fastställt att coachernas roll är viktig inom 

idrotten. Fahlström lyfter fram att coachens uppgift är att ha övergripande ansvar över ett lag 

och kunskaper kring träning och tävling. Fahlström betonar att många ledarskapsteorier byg-

ger på hur det bör vara och inte hur det är i verkligheten. Avhandlingen behandlar även hur 

utövare och ledare socialiseras in i idrotten, sett till attityden till idrotten, aktivitetsnivå och 

val av idrott. Fahlström diskuterar hur socialiseringen inom hockeyn sker genom en reproduk-

tion av tidigare normer och attityder från tränare till utövare. Fahlströms resultat visar att 

hockeyn utgör en miljö som är reproducerande och som verkar för ett slutet sällskap. Likaså 

förvärvas attityder, värdering och normer som i förlängningen blir en del av kulturen och 

inom det slutna sällskapet skapas en stängd reproduktion. Fahlström lutar sin avhandling mot 

Chelladurais modell och principen av att det man strävar efter är ett effektivt ledarskap, där 

man söker framgångar genom vinster och resultat, vilket kan innebära att det är det som ledar-

skapet reproducerar genom attityder, normer och värderingar. Fahlström belyser genom sin 

avhandling coachens enorma ansvar inom den verksamhet som han eller hon befinner sig i. 

Fahlström lyfter inte fram coachens ansvar om värdegrund och vikten av att förmedla etik och 

moral, som i ett ledarskap kan anses vara viktigt. Däremot lyfter Fahlström fram vilken viktig 

roll en coach och ledare har inom idrottssammanhang med mer inriktning mot tävling och 

resultat.    
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Ett viktigt bidrag inom ledarskapsforskning är idrottsforskaren Karin Redelius (2002) som tar 

upp sambandet mellan ledare och utövare sin avhandling om Ledarna och barnidrotten – Id-

rottsledarnas syn på idrott, barn och fostran. Redelius konstaterar att ungdomsledaren har en 

viktig roll i socialisering inom idrotten, liksom Fahlström (2001). Dock tar hon upp vikten av 

att förmedla en god värdegrund till utövarna. Idrottsledaren anses vara fostrare eftersom leda-

ren genom sitt agerande och förhållningssätt påverkar barnen. Redelius menar att ledarna 

förmedlar beteendemönster såsom vanor, föreställningar, uppfattningar och synsätt. Både 

medvetet och omedvetet förmedlas normer, värdering och attityder. Redelius påpekar att 

mycket ansvar läggs på ledaren men att många ledare inte har genomgått fullgoda pedagogis-

ka utbildningar. Idrotten styrs inte av lagar och regelverk likt skolan gör men ledarna får ändå 

en pedagogisk legitimitet, vilket kan bidrar till att fostrandet utgår från ledarens subjektiva 

ideal. Konsekvenser av det kan leda till att ledaren inte förmedlar en god värdegrund eller 

förmedlar rätt värdegrund utan förmedlar sin egen syn på hur idrott ska vara.   

 

Redelius lutar sig mot Pierre Bourdieu som i detta sammanhang menar att ledaren har en pe-

dagogisk auktoritet, vilket betyder att den information som förmedlas i ett idrottsligsamman-

hang ses som värdefullt av den som vägleds eller undervisas. Bourdieu hävdar också att det 

som förmedlas av någon som har pedagogisk auktoritet ofta kan ses som ett nyckfullt bud-

skap, men när det förmedlas i en legitim undervisningssituation framstår det nyckfulla som 

tydligt och sant. På grund av att det förmedlas av en person med pedagogisk auktoritet blir det 

inte ifrågasatt. I detta sammanhang har ledaren en stor makt, inte genom sin personlighet utan 

för den position som tillskriver en viss maktposition (Redelius 2004:20).  

 

Redelius har med utgångspunkt i Bourdieu använt sig av ett kultursociologiskt synsätt vilket 

innebär att beaktning tas i vilka kunskaper och normer som reproduceras och produceras mel-

lan generationer i en bestämd kultur. Redelius menar att det kan innebära att det finns makt- 

och statusförhållande som vävs in i samhället genom utbildningssystem, sporten och fritiden. 

Det sker naturligt och tas förgivet medan man omedvetet hjälper till att upprätthålla samhäl-

lets makt och dominansstruktur och det förs vidare från generation till generation. Redelius 

menar att detta blir en västentlig del i ledarskapet och att det bör synliggöras så att ledare blir 

medvetna om vad de reproducerar genom sitt ledarskap.  

 

Inom ledarskapsforskning har även Håkan Larsson ett viktigt bidrag där han genom sin av-

handling Iscensättningen av kön – en nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan 
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(2001) där han har studerat förhållandet mellan tränaren och idrottsutövaren. Larsson (2001) 

har visserligen i denna avhandling fokus på kropp och kön men beskriver ändå tränarens på-

verkan på utövaren. Larsson beskriver tränarens roll som har till uppgift att ta fram utövarens 

vilja och inneboende krafter och att inom ungdomsidrotten utgör ledaren en fadersfigur som 

vet vad som är bäst för utövaren (Larsson 2001:98). Inom idrottsrörelsen utgör ledaren förut-

sättningar för att barn och ungdomar ska utvecklas inom idrotten men även för gemenskapen.  

 

Larsson riktar sin avhandling till friidrotten där han genom undersökning konstaterar att friid-

rottstränare ser sig själv som friidrottstokiga. Motivet till ledarskapet inom friidrotten är att 

ledarna vill ge något tillbaka till verksamheten eller föreningen som de själva var medlemmar 

i. Det är erfarenheter och kunskaper om friidrott som ger dem legitimitet i ledarskapet. Presta-

tionsperspektivet utgör en central funktion och är det som dominerar i sammanhanget. Trä-

narrollen i studien utger sig för att ha kunskapen om friidrott men utgår från sina personliga 

omdömen vilket innebär att ledaren förmedlar reproduktionen av praktik. Det kan innebära att 

ledaren förkroppsliga handlingar, förhållningssätt, attityder som utgör friidrottens huvudmo-

tiv. Det behöver inte betyda att utövaren måste dela tränarens uppfattningar men tränaren ut-

gör det legitima synsättet vilket innebär att tränaren blir en tolkningsföreträdare för vad som 

är rätt träning (Larsson 2001:100). Larsson beskriver även friidrottarnas ledarskapsfilosofi 

som bygger på gruppkänsla och homogena grupper, men grundar sig även i prestationen som 

en viktig aspekt. Även om gemenskapen är viktig så är framgång och prestationen i centrum 

och ett väldig viktig inslag i ledarskapet inom friidrotten. 

 

Forskningen kring sexuella trakasserier och övergrepp 
 

Forskningen om sexuella trakasserier och övergrepp inom idrotten är inte lika omfattande 

som genus och ledarskapsforskning. Den forskning som har gjorts omfattar ett begränsat om-

råde och har till största del bedrivits internationellt. Jan Toftegaard Nielsen (2004) beskriver i 

sin avhandling Idrottens illusoriske intimitet att en av anledningarna till att det inte finns mer 

forskning kring ämnet sexuella trakasserier och övergrepp inom idrotten är att det är tabube-

lagt. Det stämmer inte överens med idrottens starka ideologi som är rent, sunt och friskt och 

det är ett ämne som många undviker att prata om. Toftegaard (2004) konstaterar att det är ett 

känsligt ämne eftersom idrotten har sin grundpelare mot det ideella ledarskapet och om de 

sociala dimensionerna börjar ifrågasättas blir idrotten mer sårbar. Toftegaard lyfter fram att 
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alla barn befinner sig i en beroendeställning till ledare och att detta är viktigt att tydliggöra så 

att man vet hur relationer kan te sig.  

 

Ett verk värdigt att lyfta fram är avhandlingen Sexual Harassment and Abuse in Sport- Inter-

national research and policy perspectives (2002) av Celia Brackenridge och Kari Fasting som 

tar upp forskningen inom området under de senaste 20-30 åren. Här visar forskningen att id-

rottens historiska utveckling genom dess politik och ideologi har varit en övertygelse om att 

vara social, fysisk och moraliskt fördelaktig. Sport kan anses ha varit motorn för en moralisk 

utbildning för unga människor men har också skänkt en bild om glorifierat nationskap. Bilden 

har dock förändras eftersom forskningen under de senaste 30 åren har tagit en annan vänd-

ning. Forskningen har brutit ned idrotten i olika sektioner där intresset för tillexempel genus, 

könsordning, minoritet, sexuella trakasserier och övergrepp har ökat. 

 

Ett av problemen som fått ett ökat intresse är den sexuella exploatering som finns inom idrot-

ten, och särskilt övergrepp mot barn. Problemet har utmanat den etablerade bilden som finns 

inom idrotten. Brackenridge och Fasting lyfter fram att övergrepp inom idrotten länge inte har 

setts som ett problem troligtvis för att idrotten kan ses som en manlig arena och makten har 

tilldelats männen.    

 

Brackenridge och Fasting beskriver att idrotten länge har setts som en fristad där det inte fö-

rekommer sexuella övergrepp. Tidigare har man behandlat fallen som enstaka händelser på 

grund av att man har valt att inte se att det är ett existerande problem inom idrotten. När det 

uppdagades historier om pedofili inom idrotten, där barn har blivit utsatt för övergrepp av 

tränare, uppstod någon form av moralpanik och det blev uppmärksammat som ett problem 

inom idrotten. Innan har kanske uppfattningar varit att sexuella övergrepp endast förekommer 

i närstående relationer såsom inom familjen. Det kan vara en av anledningarna till att man har 

valt att undvika förekomsten av sexuella övergrepp inom idrotten, eftersom det anses att idrot-

ten är en fostrande miljö där alla kan delta. Brackenridge och Fasting konstaterar att hoten 

inte enbart härstammar utanför idrottssektorn utan även förekommer i den inomidrottsliga 

sektorn, bland annat eftersom det här finns möjligheter att skapa nära relationer mellan utöva-

re och tränare (Brackenridge & Fasting 2002:1–19). 

 

Forskningen som Brackeridge och Fasting presenterar i avhandlingen grundar sig till stor del i 

människors egna erfarenheter av sexuellt utnyttjande och vilka konsekvenser medför för dessa 
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människors liv. Brackenridge och Fasting belyser att idrottsutövare som har utsatts för sexuel-

la trakasserier och övergrepp har blivit det av någon som de har en nära relation till. Oftast där 

relationen består av en överordnad och underordnad, som exempelvis tränare, coach eller nå-

gon annan som ingår i tränarteamet eller organisationen. Brackenridge och Fasting visar i sin 

avhandling att det är fler kvinnor som lämnar sporten på grund av trakasserier än män. Brack-

enridge och Fasting visar genom sin forskning att idrottens arena är en samhällsinstitution där 

det lättare kan uppstå sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor på grund av den manli-

ga dominansen och dess traditioner. De menar att det är en större risk att trakasserier före-

kommer i en miljö som domineras av män än i en miljö som domineras av kvinnor (Bracken-

ridge & Fasting 2002:47). 

 

I artikeln Research on Sexual Harassment and Abuse in Sport nämner Kari Fasting (2005) att 

sexuella trakasserier och övergrepp kan ses ur två aspekter. Övergrepp mot barn är oftast sex-

uella övergrepp och de övergrepp som sker mot vuxna kvinnor är sexuella trakasserier och 

våldtäkt. Fasting beskriver att det inte har funnits en gemensam definition av sexuella trakas-

serier och övergrepp, men att man inom forskningen är överens om att det är när någon blir 

utsatt för oönskad närhet eller sexuellt intresse. Fasting beskriver att det finns könstrakasserier 

som bygger på att trakasserierna är riktade till könet, som går ut på att förnedra, nerklassa 

eller bestå av en sexistisk attityd, oftast mot kvinnor. Fasting menar att detta opassande och 

förnedrande sexuella närmandet är för att nedvärdera sin motpart genom att visa sin makt. 

Sexuella trakasserier är också varierande beroende på vilken kultur och miljö men uppkom-

mer ofta i situationer där en person har makt över en annan. 

 

Fasting konstaterar att det är viktigt att man försöker skilja på de olika definitionerna och att 

man fokuserar på skillnaden mellan könsdiskriminering, sexuella trakasserier och övergrepp. 

Skillnaden är mycket viktig eftersom det kan öka förståelsen på vad som stundom sker mellan 

tränare och unga idrottare. Sexuella övergrepp är exempelvis en process av växande förtroen-

de mellan tränaren och utövaren. Barn och ungdomar som utsätts för systematiska närmanden 

blir ett offer i ledarens grepp. Om hon eller han inte ställer upp på vad tränaren kräver så får 

exempelvis hon och han inte vara med och spela nästa match eller tävling. Om idrottsutövaren 

ger efter för de sexuella övergreppen kan utövaren exempelvis återfå sina privilegier och be-

löningar. Fasting anser att det mest väsentliga att ta upp i forskning kring sexuella övergrepp 

är att det inte handlar om kön utan det handlar om kontroll. Personer som utsätter andra för 

sexuella trakasserier eller övergrepp brukar vilja ha makten och kontroll över andra personer. 
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Makten är lätt att se i sportsammanhang, där viktiga positioner är tagna av män och där träna-

re och ledare befinner sig i kraftfulla positioner över vanligtvis yngre idrottare. 

 

Ett annat verk värt att nämna är artikeln som Tobias Stark presenterar i Kejsarens nya kläder 

– tankar kring sexualitet och alkohol inom ishockey (2005) där forskaren belyser historien 

som uppdagades när tre framstående ishockeyspelare blev anklagade för sexuellt utnyttjande 

och våldtäkt på en 20-årig kvinna dagen innan en viktig match. Stark påvisar att det legitima 

språkbruk som kan återfinnas inom hockeykulturen kan leda till att spelarna får en felaktig 

verklighetsuppfattning. Den aspekten tillsammans med kvinnooffentlighet och homofobi kan 

det leda till utvecklingen av sexuella övergrepp eftersom man kan börja betrakta kvinnor som 

objekt. Stark lyfter fram en viktig aspekt där han påpekar öppenhet för att kunna synliggöra 

att det finns ett problem och inte enbart inom hockeyn utan inom idrotten i allmänhet. 

 

En av de viktigaste aspekterna som Stark lyfter fram i artikeln är förbundets arbete mot me-

dia, där man riktade sina orosmoment för hockeyns rykte och trovärdighet av händelsen och 

inte kvinnan som blivit utsatt. Spelarna blir inte straffade av förbundet på grund av vad de 

utsatt flickan för, utan för att de ha förnedrat svensk hockey, vilket kan tolkas som ett tyst 

medgivande. Stark nämner även att detta inte är den första skandalen inom hockeyn som in-

volverar alkohol, otrohet och sexuellt utnyttjande. Stark kastar ljuset på hur idrottsrörelsen 

utgör en miljö för sexförbrytare att verka i. Stark nämner också att beröring ibland är omöjlig 

att undvika och att tränare och utövare kommer varandra nära. Beroendeförhållandet som kan 

uppstå får effekter för relationen mellan tränare och utövare, som även kan utnyttjas i andra 

syften och inte enbart för sexuella aspekter. 
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Konklusion  
 

Genom att studera tidigare forskning kring ledarskap visar forskningen att ledaren har en vik-

tig roll för utvecklandet av normer, värden och attityder. Genom ledarskapet fostras barn och 

ungdomar som vistas i idrottsliga sammanhang. Forskningen kring ledarskap visar att det 

finns omfattande diskussioner kring effektivt ledarskap, men inte om den fostrande roll som 

många ledare innehar. Både Fahlström (2001) och Redelius (2002) beskriver socialisering ur 

två olika aspekter. Fahlström beskriver att ledarens övergripande ansvar är att ha omfattande 

kunskap om tävling och träning medan Redelius beskriver ledarens fostrande roll. Båda 

aspekterna är viktiga men inte som två separata objekt. Det behövs forskning innehållande 

ledarskap med inriktning på vad ledaren förmedlar och vilken viktig roll som en ledare inne-

har. Redelius beskriver i sin avhandling vilket ansvar som en ledare får och att många av le-

darna inom idrotten inte besitter någon utbildning inom området. Fahlström beskriver att man 

går från spelare till tränare och därigenom tilldelas en ledarposition. Fahlström berättar om att 

hockeyn är en reproducerande sluten enhet där normer och attityder förmedlas från tränare till 

utövare som i sin tur blir tränare. Redelius lyfter fram vikten av vad det är ledaren producerar 

och hon för diskussionen kring pedagogisk legitimitet. Det ledarna säger förmedlas vidare till 

utövarna och utgör grunden för attityder och ställningstaganden. Det viktigaste i diskussionen 

är att analysera och fundera över vad ledarskapet är bärare av. Sociala dimensioner så som 

förmedlandet av attityder, normer och värderingar är viktiga att förmedla och även att reflek-

tera över innebörden av det. Även om de sociala dimensionerna är viktiga så är tävlingssitua-

tioner och prestation ett viktigt inslag inom idrotten. Sociala dimensioner och tävling samt 

prestation ska dock inte ses som två separata objekt utan bör förgrenas tillsammans. Viktigt 

inom idrottens ledarskap är att kunna interagera dessa två objekt när barn och ungdomar utgör 

den grupp som blir bärare av den förmedlande norm och värdegrund som idrotten represente-

rar. 

 

Sexuella trakasserier och övergrepp har varit tabubelagt inom idrotten och inom forskningen. 

Därav är det svårt att påvisa problematiken med att fenomenet även finns här. Bilden av vad 

idrotten står för har dock sakteligen kommit att förändrats genom den forskningen som be-

drivs om sexuella trakasserier och övergrepp. Det är viktigt att lyfta fram den forskningen för 

att synliggöra att det finns ett problem, men många skräms bort av ämnet. Idrotten kan dock 

ses som en perfekt grogrund för sexuella trakasserier och övergrepp, dels genom det ideella 



 

19 

ledarskapet, samt för att man undviker att diskutera ämnet. Att kvinnor generellt utsätts för 

mer övergrepp än män kan bero på den förklaringen som Brackenridge och Fasting (2002) ger 

om att det förekommer mer trakasserier och övergrepp i mansdominerad arena än i en kvin-

nodominerad. Ett resultat av att idrotten länge har varit en mansdominerad arena.   

 

Idrotten förändras i takt med samhället där dagens samhälle kanske inte längre består av kärn-

familjen. Familjer i dag består inte enbart av mamma och pappa, utan av pappa och pappa 

eller mamma och mamma. Det finns familjer där ena föräldern inte är närvarande under bar-

nens uppväxt. Det kan ha bidragit till att trakasserier och övergrepp är mer tillgängligt för 

dem som befinner sig utanför normsystemet i samhället. Fobi mot homosexuella kan bidra till 

trakasserier mot dem som är homosexuella eller mot barn vars föräldrar är homosexuella. 

Övergrepp kan ske mot barn som kanske ha ena föräldern närvarande men måste arbeta för att 

få ekonomin till att gå runt och kanske inte har tid att engagera sig i barnens aktiviteter. Där 

stödet av en tränare anses vara en trygghet och bygger upp ett förtroendekapital som sedan 

kan mynnas ut i sexuella övergrepp om makten missbrukas. Det kanske är så att det måste 

uppfattas som ett stort problem för att det ska uppmärksammas mer inom idrotten. 

 

Slutsatsen som dras är att forskningen kanske måste förena ledarskap och sexuella övergrepp 

inom idrotten som en enhet och se att det faktiskt kan förekomma utan att det raserar bilden 

av idrottens godhet. Könsordningen kan också ha en bidragande effekt där synen på kvinnan 

kanske är annorlunda än synen på mannen. En nedsättande syn på kvinnan kan bidra till att 

hon lättare ses som ett objekt, vilket kan vara en bidragande orsak till övergrepp mot kvinnor 

inom idrotten. Synen på att sexuella övergrepp utförs av någon utanför idrotten bör också tas i 

beaktning när det med lika stor sannolikhet kan ske av någon inom den idrottsliga sfären. Pe-

dofiler ser precis ut som vanliga människor och därför utgör även de ett hot eftersom det inte 

på förhand går att peka ut vem som är pedofil eller inte. Det som kanske behövs är en inven-

tering av hur Sverige rekryterar sina ledare, kanske borde det ställas krav på kontroller om 

vilka som får bli ledare, till exempel utdrag ur belastningsregistret, men det behöver inte be-

tyda att man stoppar sexuella förövare. För att sexuella trakasserier och övergrepp ska ses 

som ett hot måste det kanske finnas statstik på hur många som blivit utsatta inom idrotten för 

att det ska ses som ett bevis på att det kan återfinnas inom idrotten. Det kan vara svårt inom 

idrotten eftersom det inte finns någon statistik kring det. 
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Begrepp och teoretiska utgångspunkter 
 

I detta kapitel redovisas studiens teoretiska grundval. Framställningen är upplagd så att den 

redogör för undersökningens övergripande analyskategorier genus, ledarskap, och sexuella 

trakasserier och övergrepp. Makt och relationer i samband med ledarskap kommer att belysas 

också. Denna genomgång efterföljs av en presentation av RF: s och Friidrottsförbundets arbe-

te om värdegrund. Begreppet ledare i denna studie inkluderar ledare, tränare och coach men 

för att förenkla processen i studien har begreppet ledare blivit ett samlingsbegrepp för samtli-

ga. 

 

Ledarskap 
 

Detta är definition som kan vara bärande i många situationer, eftersom den kan se till många 

olika aspekter av ledarskapet. Inom idrotten kan definitionen innebära att ledarskapet inklude-

rar att fatta beslut, motivera sina utövare, ge respons till utövare, etablera och värna om la-

gets/utövarens relationer och skapa en atmosfär där gruppen utvecklas. Den definition som 

används i studien är den som används i Kreativ Coaching – det snurrar i bollen av Per-Göran 

Fahlström och Carl-Axel Hageskog som är två av de ledande forskarna inom idrottsforskning 

kring ledarkap. Deras definition ligger till grund i Gary Yukl (2008) definition: 

 

”Ledarskap är en process som inkluderar mål och strategier för en grupp eller en organisation, 

påverkan av medarbetare i organisationen att använda strategierna för att försöka nå målen, 

påverka gruppidentitet och sammanhållning och påverkan av gruppens kultur” 

(Fahlström & Hageskog 2010) 

 

Forslund (2008) beskriver att man kan dela in ledarskapet i fyra olika nivåer som är beroende 

av vart ledarskapet riktas mot. Forslund (2008) har använt sig av Yukls definition: individuel-

la nivån, dyadiska nivå, gruppnivå och organisatoriska nivån. Den dyadiska nivån kan hjälpa 

till att förklara ett förhållande mellan tränare och utövare. Det är en relation där det finns en 

ledare och en underordnad. Det centrala i nivån är hur relationen utvecklas under tiden och 

vilka beteende som främjas (Forslund 2008:262). Forslund tar även upp aspekten makt som 

kan vara en redogörelse för denna studie. Ledarskap innebär som tidigare nämnts att påverka 

människor mot uppsatta mål eller organisationens riktning. Ofta kan makt anses vara negativt 

eftersom det kan associeras till negativa erfarenheter. Inom idrotten kan den dyadiska nivån 
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förekomma och det innebär någon form av makt, det finns en ledare och en underordnad. Det 

finns även olika former av makt och det brukar skiljas på fem olika maktkällor; Legitim makt. 

Belöningsmakt, tvångsmakt, Personmakt och Expertmakt (Forslund 2008:281–282). I den 

dyadiska nivån kan likna förhållandet mellan ledare och utövare och om den makten missbru-

kas blir det ett beroendeförhållande om ledaren utnyttjar sin position.   

 

Genus 
 

Genus kan innebära olika uppfattningar eftersom det hänvisar till den sociala konstruktionen 

av manligt och kvinnligt och kön som hänvisar till könsorganen. Genusforskare som Håkan 

Larsson (2001) och Helena Tolvhed (2008) menar att kön kan vara både biologiskt och soci-

alt. Larsson (2001) beskriver att kön och genus utgör två väsentliga föreställningar men att 

båda föreställningarna är svårfångade. Tolvhed (2008) menar att kön hänvisar både till fysiska 

kroppen samt könsorgan men att det även används i sociala sammanhang. Larsson beskriver 

att man ska kan se genus som ett verb eftersom det hjälper till att frambringa processer som 

ligger till grund för synen som samhället har på kön. Kön visar vad människan är, vilket 

könsorgan som man har, man eller kvinna och genus visar de processer som skapar kön. Ge-

nus skiljer på manligt och kvinnligt och tillskriver roller. Larsson väljer att se kön som en 

konstruktion vilket innebär att uppfattningar kring kön är socialt och historiskt konstituerade 

och inte helt oväsentligt från människans sätt att tänka och agera. Därför väljer jag liksom 

både Tolvhed (2008) och Larsson (2001) att använda kön istället för genus eftersom kön både 

kan vara biologiskt och socialt.     

 

Sexuella trakasserier och övergrepp 
 

Sexuella trakasserier och övergrepp är svåra begrepp att definiera och det har funnits olika 

definitioner om vad sexuella trakasserier och övergrepp innebär, en definition som blev anta-

gen av år 1997 av Nederländska Olympiska Kommittén och konfederationen av idrott är den 

definition som jag väljer att använda mig av i uppsatsen. Den lyder enligt följande:   

 

“Sexuella trakasserier"är någon form av sexuellt beteende eller förslag, i verbalt, icke-

verbalt eller fysiskt form, vare sig avsiktligt eller inte, som betraktas av en person som 

upplever det som oönskade eller påtvingad.” 

     (Fasting 2005) 
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Exempel på beteende som överensstämmer med denna definition är nedsättande skämt och 

kommentarer som antyder på sex, visslingar, oönskade sexuella förslag om kroppen, kläder 

eller det privata livet, oönskade telefonsamtal, brev med sexuella anspelningar, att ta emot 

bilder eller saker som är relaterade till oönskade sexuella innehåll, skämt som innefattar kvin-

nor och sexism, upprepande sexuella förslag eller inbjudningar berörande sexuellt beteende, 

oönskat tafsandet med sexuella anspråk så som nypande, försök till att kyssar eller oönskad 

kroppskontakt, tvingad till sexuella handlingar och försök till våldtäkt eller våldtäkt (Fasting 

2002:91).  

 

Sexuella trakasserier kan delas in i två olika kategorier: “Quid Pro Quo”, som är latin och 

brukar översättas som något för något” men brukar användas i termer där det förekommer 

någon form av utbyte eller ersättning av varor eller tjänster. I ett idrottsligt forum betyder det 

att idrottsutövaren får belöningar om hon eller han är villig att underkasta sig de sexuella krav 

som ställs av den person som kräver det; oftast är den personen i en auktortär position. Om 

utövaren vägrar att underkasta sig blir utövaren straffad. Exempelvis kan tränaren och ledaren 

utesluta utövaren från laget eller förhindra att personen får stipendium på grund av att perso-

nen har vägrat till sexuellt umgänge. 

 

Den andra kategorin kallas för fientlig miljö och återfinns när en persons förhållningssätt är 

genomträngande eller hårt nog för att störa idrottsutövaren och dennes förmåga att kunna 

prestera. En fientlig miljö kan påverka fler idrottsutövare än den utsatta personen. Exempelvis 

kan en lagkamrat som blir vittne till de upprepade händelserna, även om de inte är riktade till 

henne eller honom, bli ett offer för sexuella trakasserier (Brackenridge & Fasting 2002:92).  

 

Riksidrottsförbundet har även en definition på sexuella övergrepp i deras policydokument  

 
Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller 

som en person får någon annan att göra, mot den utsatta personens vilja. 

(Rikidrottsförbundet 2011) 

 

Definitionen som RF använder sig av är i likhet med den som presenterades 1997. Dock är 

den som antogs i Nederländerna mer övergripande. 
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Brackenridge och Fasting (2002) beskriver att det är ett krävande arbete som behöver genom-

föras via handlingsplaner och utbildningar. Det krävs för att skydda idrottsorganisationer och 

dess medlemmar. Där målet utgör att skapa en säkrare miljö genom att utveckla ett system 

som förebygger sexuella trakasserier och övergrepp. Det är även viktigt att involvera alla par-

ter inom idrotten om problemet och det inkluderar utövare, ledare, föräldrar och organisa-

tionsmedlemmar. De menar att man inte ska underskatta handlingsplaner men också att det 

krävs ett omfattande arbete för att göra dokumenten levande. Om man involverar fler männi-

skor i processen är det fler i omgivningen som kan känna igen osunda relationer men det mås-

te erkännas av samhället som ett problem innan det går att göra mer åtgärder inom idrotten 

(Brackenridge & Fasting 2002:41). Definitionen av sexuella trakasserier är viktig att förmedla 

via dessa dokument eftersom det kan ses som ett svårdefinierat ämne och om ledare och ut-

övare inte känner till definitionerna kan det även bli svårt att veta vad som är ett övergrepp. 

 

Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten med 

vägledning 
 

Riksidrottsförbundet har ett handlingsprogram som ska finnas till hands för föreningar att 

följa om sexuella övergrepp skulle förekomma inom föreningen. Handlingsplanen som RF 

har fört fram beskriver innebörden av sexuella trakasserier och övergrepp för läsaren att skapa 

sig en uppfattning av vad det innebär. Handlingsplanen behandlar stegvis om hur man ska gå 

tillväga om sexuella övergrepp sker och förslag på vilka åtgärder som bör tas i beaktning un-

der händelseförloppet. RF har genom sin handlingsplan tagit ett ställningstagande om att sex-

uella övergrepp är ett problem. De skriver att sexuella övergrepp är oförenliga med svensk 

idrotts grundvärdering. Det innebär att barn och ungdomar har rätt att utvecklas i en trygg 

miljö som idrotten ska erbjuda. RF arbetar på olika sätt och en stor satsning som gjorts är pro-

jektet ”Svensk idrott - världens bästa” tillsammans med SISU som arbetar för en gemsam 

värdegrund. Den lutar sig mot fyra grundpelare: glädje och gemenskap, allas rätt att vara med, 

demokrati och delaktighet och rent spel. Det har blivit ett material som många föreningar ar-

betar efter och format efter sina egna förutsättningar. En poäng med detta material är att det 

riktar sig till ledare och hur man ska bli en bra ledare som förmedla en god värdegrund. I bo-

ken Världens bästa coach för barn och ungdomsidrott beskrivs hur man ska bedriva en god 

verksamhet som ledare genom att förmedla en god värdegrund som lutar sig på vad idrotten 

representerar. Satsningen är rikstäckande och ett proaktivt arbete har påbörjats genom att 
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uppmärksamma ledare vad som är en god värdegrund. Friidrotten har påbörjat ett aktivt arbete 

om friidrottens värdegrund och vad den ska förmedla.  

 

Friidrottens värdegrund 
 

Friidrottsförbundet har arbetat fram en handlingsplan gällande för svensk friidrott under 2012. 

Den heter Friidrottens värdegrund och är en förlängning på den satsning som Riksidrottsför-

bundet har påbörjat om heter ”Svensk idrott – världens bästa”. Friidrottens värdegrund går i 

linje med RF:s vision om värdegrund inom idrotten. Den beskriver ledarens viktiga roll inom 

friidrotten, vad en ledare är bärare av med fokus på värderingar, attityder och normer. Friid-

rottsförbundet har en handlingsplan gällande för 2012, den beskriver att ett närmare samarbe-

te med både SISU och forskning kommer att ske. Forskningen är kring sexuella övergrepp 

och SISU ska hjälpa till med skapandet av enhetliga riktlinjer som ska utgöra friidrottens vär-

degrund och en säkrare miljö för både ledare och utövare.   

 

Risken med handlingsplaner är att det blir dokument som medlemmar kanske inte alltid kän-

ner till att de existerar. Det innebär att dessa dokument stannar på skrivbordet och inte an-

vänds i verksamheten för att förebygga och bemöta fenomen som sexuella övergrepp, för att 

dra en parallell till Eva Olofssons (1989) avhandling Har kvinnor en sportslig chans där hon 

beskriver kvinnors väg in till idrotten genom handlingsprogram. RF upprättade en jämställd-

hetsplan som skulle verka för att fler kvinnor skulle delta inom den mansdominerande idrot-

ten. Arbetet för jämlikhet startades och undersökningar genomfördes varför bortfallet av 

kvinnor var så stort. Ett handlingsprogram startades upp där strävan efter att kvinnor och män 

skulle ha lika villkor inom idrotten. Handlingsprogrammet var rekommendationer till före-

ningar i olika avseende att arbeta med kvinnlig idrott. Handlingsprogrammet skulle vara i tre 

år och i programmet fördes inte heller några diskussioner på vilka åtgärder som skulle göras 

för få fler kvinnor till idrotten. Genom handlingsprogrammet kunde det inte ses några förbätt-

ringar på de målsättningar som fanns i planen. Olofsson beskriver anledningen till att det kom 

in fler kvinnor i idrotten var på grund av den samhällsförändring som skedde under 1970 – 

talet när det behövdes mer arbetskraft och kvinnor började arbeta mer. Det resulterade i att 

fler kvinnor deltog inom idrotten. Olofsson antyder att det är samhället i stort som påverkade 

förändringarna inom jämställdhet och inte genom handlingsplaner för ökad jämställdhet. Li-

kaså gällande policy kring sexuella övergrepp, det är bra att de existerar för att hjälpa de före-
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ningar där det uppstår övergrepp men dokumenten kanske inte kommer till kännedom innan 

det har skett några sexuella övergrepp. Det krävs även ett aktivt arbete för att förhindra och 

bemöta situationer som innefattar sexuella övergrepp eller liknande händelser. Som Bracken-

ridge och Fasting (2002) nämner så krävs det ett omfattande arbete genom att arbeta från oli-

ka fronter och samarbetet med SISU kan vara ett steg i rätt riktning. Något som kan ske ge-

nom informationsmöten och dokument men även att prata med människor som är involverade 

inom idrotten. 
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Metod 
 

Detta kapitel lyfter fram studiens metod och genomförande. Redogörelsen för metoden görs 

genom en undersökningsdesign, studiens avgränsning och urval, intervjuguiden och dess te-

man, en kort presentation av respondenterna, studiens reliabilitet och validitet samt etik.  

Undersökningsdesign 
 

För att nå målet i studien utgår forskningsstrategin från semistrukturerade intervjuer. Genom 

att utföra semistrukturerade intervjuer med både aktiva och ledare inom friidrotten ska det 

förhoppningsvis ge en bild om hur synen och erfarenheter om ledarskap och sexuella över-

grepp är inom friidrotten. Semistrukturerade intervjuer är en av de vanligaste formerna i kva-

litativ forskning (se Bryman 2002) och valet av metod har sin grund i dess möjlighet för 

djupgående samtal kring ämnet samt möjligheten att följa upp intressanta öppningar som kan 

uppstå. Följdfrågorna är av vikt i denna studie eftersom det är ett smalt forskningsområde och 

inte finns mycket forskning kring ämnet och metoden ses därmed som ett bra alternativ med 

möjlighet att anpassa utformningen efter vad som framkommer. Det är viktigt för studien och 

för framtida forskningar kring ämnet att skapa en grund att luta sig mot. Den möjligheten ges 

inte i samma utsträckning om studien hade genomförts med en kvantitativ forskningsstrategi 

(för ett mer utförligt resonemang kring de olika forskningsmetoderna se Bryman 2002).  

 

Intervjuerna har genomförts på platser som har varit tillgängliga för respondenterna i ett för-

sök att vara tillmötesgående, vilket innebär att intervjuerna har genomförts på olika platser 

och i olika situationer, som till exempel bibliotek och konferenslokaler. Intervjuerna har spe-

lats in och senare transkriberats, ett val som grundar sig i önskan att under intervjuerna ha 

fullt fokus på respondenterna och samtalet. Alla respondenter ansåg att det var okej att inter-

vjun spelades in, vid ett tillfälle slutade dock inspelningen att fungera men intervjun genom-

fördes trots detta utan problem. Varje intervju varade från 30 minuter upp till 1 timme och 20 

minuter och utformades som strukturerande samtal utifrån tre övergripande teman, Patrik 

Sjöberg-affären, synen på och erfarenheten av ledarskap inom friidrotten och sexuella trakas-

serier och övergrepp. Huvudfrågorna har varit detsamma i varje intervju men följdfrågorna 

kunde variera. Intresset var riktat mot vad respondenterna sade, men minst lika viktigt var hur 
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de besvarade frågorna. Utsagor har analyserats över och intressanta delar har undersökts som 

senare har försökts att koppla till den tidigare forskning som presenterade tidigare i studien. 

 

Studiens avgränsning och urval 
 

Avgränsningar för studien är att belysa friidrotten som idrott i samband med sexuella trakas-

serier och övergrepp. Från början var tanken att studien skulle bestå av en kvalitativ inne-

hållsanalys av debatten som pågick efter att Sjöberg gett ut sin självbiografi Det du inte såg 

(2011). På grund av att bilden som förmedlas via media inte alltid stämmer överens med verk-

ligheten passade det bättre med studiens syfte att göra en kvalitativ intervjustudie. Förhopp-

ningen var att genom kvalitativa intervjuer få en djupgående bild av verksamheten och synen 

av ledarskap och sexuella övergrepp inom friidrotten. Mer precist handlar det om att analysera 

innebörden av ledarskapet och vad respondenterna presenterar i denna studie, samt vad de 

anser att sexuella övergrepp har fått för innebörd inom friidrotten efter Patrik Sjöbergs (2011) 

självbiografi.  

 

Studiens urval går enligt Bryman (2002) att kalla för ett bekvämlighetsurval. Det innebär att 

urvalet som görs är personer som befinner sig i närheten, exempelvis ett geografiskt område 

(Bryman 2002:114–115). Personerna som har deltagit i studien har förankring till friidrotten 

och det är både aktiva och ledare som har blivit intervjuade. Även om respondenterna utgår 

från ur ett bekvämlighetsurval är valet av respondenterna väl genomtänkta. Tanken bakom 

urvalet var att intervjua fyra ledare, två kvinnliga och två manliga samt två aktiva, en kvinnlig 

och en manlig, för att få en bred syn på ledarskapet inom friidrotten, men samtidigt för att 

synen på ledarskapet kan varierar från ung till gammal samt från ledare till aktiv. Den geogra-

fiska anknytningen var till Växjö som fungerade utmärkt med tanke på att Växjö har blivit ett 

friidrottscentrum, tack vare att Växjö har kända friidrottare från trakten, ett friidrottsgymnasi-

um men också det arbete som Linnéuniversitet bedriver tillsammans friidrotten. Responden-

terna som deltog i studien hade förankring inom friidrotten både internationellt och nationellt. 

I kvalitativa studier kan det ibland talas om att urvalet inte blir representativt eftersom det 

möjligtvis är en liten målgrupp, men urvalet består av ledare och utövare inom olika nivåer 

vilket i medför en stor variation i studien. Även om urvalet inte blir representativt så presente-

rar respondenterna i studien en stor variation och kunskap som gav studien bred syn inom 

friidrotten (Trost 2010:137–145). Anledningen till att det inte skett fler intervjuer är på grund 
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av att för många intervjuer kan leda till att man förlorar kvalitén på det arbete som utförts 

samt att för många intervjuer kan bidra till att man förlorar översikten över materialet efter-

som det blir svårhanterligt. Kvaliteten tillsammans med etiken är alltid viktig att komma ihåg.   

 

Att komma i kontakt med respondenterna i studien ansågs vara relativt enkel, då nio personer 

blev tillfrågade och sex personer valde att ställa upp. En respondent avböjde på grund av tids-

brist och den andra personen som är en känd friidrottare avböjde på grund av tidsbrist men 

berättade samtidigt att personen inte har någon erfarenhet om sexuella trakasserier och över-

grepp. Den tredje respondenten som tillfrågades ringde vid studiens slutskede och förde ett 

samtal på ca 20 minuter. Han berättade att han inte hade erfarenheter om sexuella övergrepp 

inom friidrotten. Däremot nämner han att han blev väldigt chockad över Sjöbergs historia 

eftersom han har rört sig i samma kretsar under tidsepoken. Han beskriver att han inte hade 

några föraningar om händelsen förutom att han hade reagerat på att Yannik Tregaro var med 

på träningsläger som mycket ung med äldre tävlande. Efter att historien hade uppdagats så 

fattade man varför. Han ifrågasätter varför inga fler historier har uppdagats efter och frågar 

hur stort problemet egentligen är. Om detta är vanligt inom idrotten i stort eller om det fanns 

någon statistik på det.  

 

En av anledningarna till att man kanske inte deltar kan vara att man undviker att prata om 

sexuella övergrepp för att man tycker att det är jobbigt att prata om. Studiens syfte var att inte 

ta reda på vad respondenternas personliga erfarenheter, om de själva har varit utsatta för sex-

uella övergrepp, utan vad de har för syn på ledarskap och sexuella övergrepp om de vet vad 

det innebär och hur man ser på det inom friidrotten.     

 

Respondenterna representerar ledare och utövare med en gedigen bakgrund inom friidrotten 

och vilken syn de har på ledarskap och sexuella övergrepp. Respondenterna är från olika delar 

inom Sverige vilket kan utgöra att det blir en bredare insyn än om de hade varit från samma 

stad och förening. Respondenterna har olika erfarenheter från tävling och träning inom olika 

nivåer vilket kan innebär att erfarenheterna är olika. Nedanför följer en kort presentation av 

de respondenter som deltog i en intervju. Namnen är figurerade likaså ålder för att bevara 

respondenterna anonymitet (Trost 2010).    
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Kort presentation av respondenterna: 
 

Lena är i medelåldern och är ledare inom friidrotten för barn i olika åldrar. Lena har en gedi-

gen bakgrund inom friidrotten både som aktiv och ledare. Hon har tävlat i många år på en hög 

nivå inom sin gren. Hennes involvering inom friidrotten är allt inom barnnivå upp till världs-

eliten. Lena presenterar kategorin ledare i studien från en äldre generation inom friidrotten. 

 

Linn är en aktiv friidrottskvinna och har tränat friidrott under många år. Hon har bakgrund 

ifrån olika idrotter men valde till friidrotten. Hon flyttade till Växjö för ett par år sedan för att 

träna friidrott på en högre nivå. Hennes involvering i friidrotten är både som aktiv och admi-

nistrativt och i studien representerar hon en yngre generation och som utövare inom friidrot-

ten.  

 

Lars är aktiv friidrottsman som representerar en yngre generation inom friidrotten. Lars har 

bakgrund från friidrotten men varit medlem i flera olika föreningar under sina aktiva period 

som friidrottare. Han började med friidrott på grund av en stark friidrottstradition i hans hem-

stad. Friidrotten har följt honom under hans studieperioder och varit en viktig del av hans liv.  

 

Leroy är en man som representerar en äldre generation inom friidrotten. Leroy började med 

friidrott vid ung ålder och han har alltid varit idrottsintresserad. Han har hållit på med andra 

idrotter men valde friidrotten på grund av att man som aktiv får stå upp för sina resultat. Le-

roy har genom sin tid inom friidrotten varit ledare och haft aktiva på elitnivå inom sin gren.  

 

Leif är en man som representerar yngre generationen inom friidrotten som ledare. Leif är vid 

tillfället enbart tränare men har varit aktiv inom friidrotten inom olika sektioner. Leif har erfa-

renhet både av styrelsearbete samt arbete på förbundsnivå. Leif är väldigt involverad inom 

friidrotten och idrotten var anledningen till varför han flyttade till Växjö.  

 

Lisbeth presenterar en äldre generation och är ledare inom friidrotten. Lisbeth ägnar stor del 

av sin fritid inom friidrotten som ledare. Hon har en gedigen idrottsbakgrund och har bak-

grund i fler idrotter än friidrott. 
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Reliabilitet och validitet  
 
Risken med att utgå från en intervjuguide är om det ställs fel frågor så kan det påverka resul-

tatet dock är reliabiliteten i studien är relativt god på grund av att svar givits på de frågor som 

ställts. Eftersom intervjuguiden utgår från teman och det görs via semistrukturerande intervju-

er skapas det ett utrymme för att följa upp vissa av de frågor som är intressanta. Semistruktu-

rerade intervjuer anses vara bäst för studien. Det kan dock finnas ett hot mot validitet i det 

som förmedlas via en intervju. En respondent kan uppge en förskönad bild eller ett önskvärt 

tillstånd som inte stämmer överens med verkligheten och på så vis påverka resultatet i en 

felaktig riktning (Trost 2010:131–135).   

 

Jag har valt att genomföra studien via semistrukturerade intervjuer för att föra ett samtal med 

en person ger mer för studien än via kvantitativ forskning eftersom det skapas en kontakt till 

respondenterna, något som är bra med tanke på studiens känsliga ämne. Det kan motverka 

svårigheter hos respondenterna att tala om ämnen likt sexuella övergrepp, vilket höjer studi-

ens reliabilitet genom att kärnan i respondenternas utsagor får möjlighet att komma fram. 

Några respondenter har gett en utförlig bild av vissa företeelser medan andra respondenter har 

varit mer förtegna, det kan bero på att upplevelserna är olika men också att det kan vara svårt 

att berätta om man har sett något. Eftersom det är ett smalt forskningsområde om sexuella 

övergrepp inom idrotten anser jag att det bästa är att göra intervjuer för att det ger en mer ut-

förlig insyn på området.   

Forskningsetik 
 

Forskaren har vetenskapligt ansvar inför sin profession, att undersökningar frambringar kun-

skap som är värd att veta och verifierad som möjligt. Anonymitet är en annan viktig punkt 

som Trost (2010) tar upp i Kvalitativa intervjuer. Respondenterna informerades om att det 

som sägs under intervjuerna endast kommer att användas för studiens syfte och det som sägs 

kommer att vara konfidentiellt. Det är viktigt att behålla tystnadsplikten och bevara respon-

denternas anonymitet i alla studier men främst i studie som denna eftersom den behandla 

känsliga ämnen så som sexuella övergrepp. I studien har jag försökt avidentifiera responden-

ternas uppgifter genom valet att inte benämna ålder, namn, befattning eller vilken gren som de 

verkar i. Endast de uppgifter som har relevans i förhållande till resultat och analys har lyfts 

fram (Trost 2010:123–130).   
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Intervjuguiden  
 

Med utgångspunkt i kvalitativ forskningsmetod som återfinns i Bryman (2002) har en inter-

vjuguide framarbetats med frågor som ska täcka ett stort område kring ledarskap och sexuella 

övergrepp. Intervjuguiden är indelad i olika teman och det är på grund av att det ska underlät-

ta i sökandet på svaren på frågeställningarna, genom kategoriseringar är det lättare strukturera 

intervjuerna i förhållande till frågeställningarna, men också för att det blir lättare att följa re-

sultatet om man utgått från teman (se bilaga 1).  

 

Första temat som intervjuguiden utgår ifrån är bakgrund och det är för att ge en bild av re-

spektive respondent. Bakgrunden är grundläggande för de svar som kanske ges och tas i be-

aktning i resultatet, därmed är det viktigt att känna till bakgrunden. Bakgrunden innehåller 

ålder, härkomst, kön, utbildning och relationen till friidrotten, däremot på grund av att sexuel-

la trakasserier och övergrepp är ett känsligt ämne är namn figurerade. Respondenternas ålder 

kommer heller inte att hänges på grund av att bevara deras anonymitet.   

 

Andra temat behandlade frågan om Patrik Sjöberg- affären, dessa frågor berör om de känner 

till vad historian handlar om, om de följde debatten i media, om de tror att Sjöbergs självbio-

grafi ger möjlighet till en öppnare diskussion om sexuella övergrepp inom idrotten och vad de 

tror om friidrottens satsning efter att historian uppdagades. 

 

Tredje temat inriktar sig på synen och erfarenheter av ledarskap, som behandlar frågor hur 

ledarskapet är inom friidrotten, vad ledare inom friidrotten fokuserar på; prestation, resultat 

eller värderingar, vilken värdegrund det är som förmedlas inom friidrotten. 

 

Fjärde temat tar upp sexuella trakasserier och övergrepp inom friidrotten, då frågorna inriktar 

sig på hur man ser på sexuella övergrepp och varför man undviker att diskustera det inom 

idrotten, hur man definiera det som utomstående, och vad man kan göra för att undvika att 

liknande företeelser inträffar. 
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Resultat och Analys 
 

Nedan redovisas undersökningens resultat med en kontinuerlig påföljande analytisk diskus-

sion, för att underlätta genomgången av resultatet och analysen för läsaren. Resultatet presen-

teras utifrån intervjuguidens teman: Patrik Sjöberg-affären, synen och erfarenheter av ledar-

skap, samt sexuella trakasserier och övergrepp.  

 

Patrik Sjöberg-affären 
 

Patrik Sjöberg gav ut sin självbiografi våren 2011 där han berättade om sitt liv inom friidrot-

ten samt de sexuella övergrepp som han utsattes för av tränaren Viljo Nousiainen. Det var en 

historia som ingen hade räknat med och många av respondenterna berättar att de blev chocka-

de.  Historien kanske var mest chockartad för dem som har en längre bakgrund inom friidrot-

ten, andra respondenter som befinner sig mellan 20-30 år hade uppfattningen att det var 

hemskt, medan de respondenter som var mellan 40-50 år medger att detta var något som man 

aldrig hade kunnat ana. Några av respondenterna hade befunnit inom samma arena som Sjö-

berg men ingen har aldrig misstänkt något. De berättar att de tyckte det var konstigt att Nou-

siainen hade med andra adepter av yngre karaktär under tävlingar och träningsläger men be-

rättar att de trodde att utövaren var med för att det var Nousiainens nya stjärnskott, som skulle 

ta över efter Sjöberg.  

 

Alla respondenterna kände till historien, även om det endast var Leroy som hade läst Sjöbergs 

självbiografi (2011). När historien uppdagades pratade man inom friidrotten om händelsen 

och om boken uppger respondenterna, de hade även följt händelsen via den debatt som fördes 

i media. En respondent som hade följt debatten under den uppdagade händelsen har angett att 

hon först tyckte att det som har hänt Sjöberg var fruktansvärt tråkigt. Vid vidare fundering 

kring händelsen var att det måste finnas mer inom idrotten. 

 

Lena: Och min reaktion när jag hörde detta var att fy, vad hemskt att detta har hänt och sedan, 

Och sedan då... vad finns det mer? vad finns det mer? det måste finnas mycket mer… 

många fler som varit utsatta. 

 

En fråga riktades på om denna händelse var unik för Patrik Sjöberg i det avseendet om någon 

kände till eller visste några andra fall som hänt i samband med friidrotten. Alla respondenter-

na hade hört rykten eller sett osunda relationer mellan tränare och utövare. Historien kan kan-

ske ses som unik av sitt slag och det grundar sig på att det som respondenterna har sett eller 
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hört rykten om har varit relationer mellan manliga tränare och yngre kvinnlig utövare. Sjöberg 

blev utsatt för pedofili men om man hårddrar gränsen för sexuella övergrepp medger respon-

denterna att detta inte var en unik situation som hänt Sjöberg. 

 

Leroy: Unik. inte så unik det har ju funnits andra övergrepp, det har ju funnits, men sen blev 

det väl väldigt speciellt dels för att Patrik var så pass bra så pass tidigt.  

 

Linn:  Nej… det tror jag inte, alltså inte just honom, jag tror att det är ganska vanligt... fak-

tiskt.  

 

Lena:  Nej tyvärr, så tror jag att det finns. 

 

Lisbeth:  Nä det tror jag inte, det har funnits innan inom friidrotten men det har inte kommit ut. 

 

 

Två respondenter som inte uppgav sig ha sett något, utan som endast hade hört via ryktesvä-

gar. 
 

Leif:  Jag har hört mycket rykten men jag har aldrig sett något själv. Det var en klubbchef på 

min egen tid som höll på att tafsa på tjejer, men det var ingen som misstänkte något 

utan de var när tjejerna själva sa något. Klubben skötte det bra, de avskedade tränaren. 

  

 

Lars:  Nej förmodligen inte, det är nog så inom alla idrotter, att det finns. De personerna kan-

ske söker sig till områden där det finns barn och lättaste är nog då att söka sig till någon 

idrott då. 

 

En av respondenterna hade upplevt en relation mellan manlig tränare och kvinnlig utövare 

inom friidrotten, men det var inte förrän efter Sjöbergs självbiografi som respondenten hade 

börjat funderat över relationen och den stora ålderskillnaden mellan parterna. Många av re-

spondenterna nämner att de har hört rykten om relationer mellan tränare och utövare där ål-

derskillnaden är väldigt stor. Det kan handla om unga flickor i yngre tonåren som har relatio-

ner med män närmare medelåldern. En respondent nämner att det har funnits historier innan 

som aldrig har kommit ut, övergrepp mot både pojkar och flickor som utförts av framförallt 

manliga tränare. Enligt respondenterna är det mest manliga tränare inom friidrotten och fram-

förallt inom de högre nivåerna. En respondent anger att en av anledningarna till det kan vara 

för att kvinnor inte vill vara borta från familjen då friidrotten innebär många resor under året 

med både tävlingar och träningsläger. I Larssons (2001) avhandling som tidigare nämndes i 

avsnittet tidigare forskning var de tränare som han intervjuade enbart män och det kan styrka 

upp respondenternas iakttagelser om att det är majoriteten män som är ledare inom friidrotten.  
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Resultatet av Sjöbergs självbiografi, Det du inte såg, kan ha generat till en möjlighet att det 

förs en öppnare diskussion kring det tabubelagda ämnet sexuella övergrepp inom friidrotten 

men även inom idrotten i stort anser respondenterna. Frågan som ställdes var om Sjöbergs 

(2011) själbiografi har gett en möjlighet till öppnare miljöer.  

  

Linn: Ja alltså det var ju efter den boken som jag själv började fundera på vad det är man har 

sett. Samt det som hände i min gamla förening, det kom ju ut efter att Sjöberg hade gett 

ut sin bok. Så jag tror att många släppte den där gränsen efter boken och sen att man 

faktiskt kan prata om det.  

 

Linn:  Sen visst är det väl fortfarande tabubelagt men den där gränsen har nog sjunkit lite… 

faktiskt.  

    

En respondent anger att det är på grund av det är Patrik Sjöberg som gått ut och berättat att 

han har blivit utsatt för sexuella övergrepp som barn. Det har gjort att fler har vågat berätta 

och att fler kommer att våga berätta eftersom han är stark profil med en stark personlighet. 

 

Lena: Jag tror att den har hjälpt väldigt många eftersom det är han som har gått ut, som är en 

ganska känd människa. Han är känd till och med från den yngre generationen tack vare 

Mästarnas mästare…  
 
Lars:  Jag tycker att han varit rätt så mycket i tv och radio, jag hörde ju honom i radio och han 

har väl varit med i en debatt på tv också, så jag tror att boken har öppnat upp väldigt 

mycket faktiskt. Inte bara för friidrotten utan även för andra idrotter. 

 

Respondenterna anger att de tror att Sjöbergs självbiografi har öppnat upp för en diskussion 

kring sexuella övergrepp inom friidrotten, när frågan ställs om ledare har pratat om sexuella 

övergrepp med aktiva respektive om aktiva har hört ledare pratar om det så är svaret dock 

nekande, av nästan alla respondenter. Det framkommer i intervjuerna att det inte har diskute-

rats kring sexuella övergrepp vidare i föreningar inom friidrotten. 

 

Efter att Sjöberg hade gett ut sin självbiografi började friidrottsförbundet agera och det inne-

bär att friidrottsförbundet ska arbeta proaktivt mot sexuella övergrepp inom hela organisatio-

nen med tydligt fokus på värdegrundsfrågor. När frågan ställdes till respondenterna så kände 

alla till deras satsning om att friidrotten ska skapa en gemsam värdegrund. Däremot var re-

spondenterna inte insatta i arbetet och dess innebörd av olika anledningar. En av responden-

terna hade varit på friidrottsförbundets hemsida och uppmärksammat dokumentet men hade i 

slutändan inte tagit del av det. 
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Lars:  Jag tror att det har mer med att göra att Patrik Sjöbergs bok kom ut, att det är mer före-

byggande. Genom att skriva om värdegrund… vet inte hur många det är som är inne 

och läser det… jag har i för sig öppnat det men jag har inte orkat läsa det, bara tittade 

lite snabbt. 

 

Många kände till arbetet men respondenter angav olika anledningar till varför de inte var mer 

insatta. Anledningar till att man inte var mer insatt var på grund av exempelvis tidsbrist eller 

saknat intresse. Frågan gällde också om respondenterna trodde att friidrottsförbundets sats-

ning skulle hjälpa till för att motverka att sexuella övergrepp inte förekommer mer. De trodde 

att policydokumenten i sig inte skulle hjälpa till att motverka men gav andra förslag på hur 

man skulle kunna uppmärksamma problemet. Respondenterna angav att hålla informations-

möten med aktiva, barn som vuxna som en åtgärd. Respondenterna påpekar att förbundet har 

en stor roll i detta och att policydokument inte är svaret på att motverka sexuella övergrepp 

utan att krävs en större insats. 

 

Linn:  Man har ju olika utbildningar hela tiden, eller träffar, man skulle kunna liksom göra 

sådant där… för att göra det till ett större ämne. Diskutera det på träffar liksom. Du har 

ju landslagsträffar, diverse träffar, det finns ju olika… på olika nivåer. Och det är väl ett 

ganska bra sätt att sprida budskapet. 

   

En av respondenterna tryckte på sammanhanget, hon menar att man måste arbeta från alla 

håll, hon anger i svaret att det inte går att arbeta med värdegrundsfrågor som en isolerad fråga 

utan att allt sammanlänkas. 

 

Lena: Nä jag tror man måste jobba på alla fronter på en gång. Det är ett sätt, sen ska man ut 

och prata eller öppet prata om det som den här boken har gjort, eller fått oss att göra, 

fått oss att resonera på ett annat sätt, jag tror inte bara att man kan säga att nu ska vi ha 

kurs i värdegrundsfrågor som en isolerad föreläsning utan man måste jobba hela tiden 

med det. 

 

Sammanfattningsvis går det att utläsa att respondenterna anser att policyfrågan ger goda för-

utsättningar men att det kanske inte utgör lösningen på ett problem eftersom alla kanske inte 

tar del av dokumenten. En respondent kom på en eventuell lösning under intervjun och det 

skulle innebära ett utskick av föreningens policy varje gång ett nytt medlemskap löstes, för att 

göra föreningens medlemmar uppmärksamma på vad föreningen står för och vad de har för 

plan om sexuella övergrepp skulle inträffa. Hon anmärkte att om inte barn och ungdomar tar 

del av dokumenten så kanske föräldrarna är villiga till att göra det. 
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Respondenterna ansåg också att det är viktigt att prata om sexuella övergrepp och att det kan 

förekomma inom idrotten, att det inte är en äcklig gubbe som är utomstående idrotten som ger 

sig på barn och ungdomar. En av respondenterna som kanske var mer insatt i utbildningssy-

stemet inom friidrotten beskrev att det finns en framtagen folder som går i linje med alla ut-

bildningar inom friidrotten och som berör frågor om etik och moral. Det är ett litet häfte som 

tar upp diskussionsfrågor för ledare, arbetet är tillsammans med SISU:s satsning ”Värdefullt”.   

 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att respondenterna var chockade över Patrik Sjöberg– 

affären och att det fanns en medvetenhet om att ett proaktivt arbete har påbörjats inom friid-

rotten. Det var ingen av respondenterna som ansåg att situationen om sexuella övergrepp var 

unikt inom idrotten eller friidrotten utan att det kan förekomma. Två av respondenterna berät-

tar att de har bevittnat om relationer där det förekommit sexuella övergrepp inom friidrotten.  

Tre respondenter berättar att de har hört rykten om relationer som anses vara utanför normen 

och en respondent berättar att han inte har några erfarenheter av ämnet men att han har hört 

florerande rykten. Fyra respondenter anger att det som de har hört eller sett är manliga tränare 

som haft relationer med unga flickor medan en tränare anger att det förekommit sexuella 

övergrepp mot både pojkar och flickor. Detta är framförallt inom friidrotten men upplevelser-

na kan vara relaterade till andra idrotter också, eftersom flera respondenter har erfarenhet från 

olika idrotter. Arbetet som påbörjats av friidrottsförbundet för att stävja sexuella övergrepp är 

enligt några av respondenterna okänt vid frågan, de anger att de känner till policydokument 

men inte innebörden av arbetet. En respondent berättar att förbundet har arbetat fram en fol-

der om etik och moral som ska följa tränarutbildningarna, vilket väcker frågan om de som inte 

går utbildningar, vilken information får de om friidrottens arbete. Enligt utsagor av vad re-

spondenterna anger i vilken mån de läser föreningens policy är den mycket liten. Vidare i 

frågan om andra tror sig läsa dem så anges svaret att de tror att man inte gör det. Följande i 

frågan av vad man kan göra för att människor ska ta del av policy så anges förslag på att hålla 

i informationsmöten i föreningen, via utbildning samt prata om problemet bland utövare. 

 

Resultatet visar att efter Sjöbergs (2011) självbiografi har man blivit mer uppmärksam på sin 

omgivning, kanske till och med mer vaksam mot framförallt manliga tränare. Det är mycket 

som har sats i rullning för att motverka sexuella övergrepp inom friidrotten vilket kan härle-

das till upprättandet av handlingsplaner, både från RF och friidrottsförbundet. En viktig del i 

arbetet är vilken roll man ska ha som ledare och vad man kan göra som ledare. Vidare diskus-
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sioner i intervjuerna är ledarnas roll och dess ansvarsområden, vilket leder in på synen och 

erfarenheter på ledarskap inom friidrotten.     

 

Synen på och erfarenheter av ledarskap inom friidrotten 
 

Ledarskapet är en viktig faktor inom idrotten. Det är ledarskapet och ideella ledare som gör 

att det finns aktiviteter för barn och ungdomar. Genom intervjuerna har studien kunnat få en 

bild av ledarskapet inom friidrotten, både av ledare och utövare inom olika nivåer. Inom 

många idrotter talas det om resultat och prestationer och friidrotten är en idrott där resultaten 

blir väldigt märkbara, den utövare som hoppar längst är bäst. Både Fahlström (2001) och Re-

delius (2002) beskriver ledarens roll på två olika sätt men båda överensstämmer att idrotten är 

reproduktion av värden och attityder. Det många ledarskapsteorier beskriver är hur ledaren på 

ett så effektivt sätt som möjligt kan hjälpa utövaren eller laget för att uppnå mål och resultat, 

det som ledarskapsteorier kan sakna många gånger är vikten att förmedla en god värdegrund. 

Det som belyses i resultatet är vilken funktion ledaren har inom friidrotten både från utövare 

och ledares perspektiv. Samtidigt vilken roll en ledare har i samband med sexuella trakasseri-

er och övergrepp ur perspektivet vad man förmedlar via sin värdegrund.   

 

Frågan som riktades till respondenterna var om det var viktigt att ledaren skulle inneha all 

information om träning och tävling eller om det fanns andra aspekter som var viktiga i rollen 

som ledare. När respondenterna som representerar kategorin ledare blev den berättande bilden 

att ledarrollen inom friidrott är att man inriktar sig mycket på prestationen. Det innebar inte 

prestationen på tävling utan den prestation som individen kan utgöra efter sina egna förutsätt-

ningar. Nästan alla ledare ansåg sig vara en förebild och fostrare för deras utövare och det kan 

tolkas som erfarenhet av reproduktionen. 

  

Leif:  Jag ser min egen ledarroll som en fostrare, det är min roll som idrottsledare. Allt jag gör 

har en påverkan och jag påverkar unga människor. 

 

I en jämförelse i ledarskapet för barn respektive ungdomar så beskrivs det att ledarskapet i 

yngre åldrar är den fostrande rollen mer viktigt och att man är en förebild. En respondent be-

rättar att det är viktigt att lära utövarna att det finns mer inom friidrotten än själva resultatet. 

Att den egna prestationen är bra och att man inte alltid behöver vinna för att man har gjort en 

god insats. 
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Leif: Jag försöker få mina adepter att lära sig något av varje tävlingstillfälle, inte att man 

måste få vinna utan att man kan göra en bra prestation under tävling. Att man på varje 

tävling lär sig något nytt, det handlar inte alltid om rekord. 

 

Leif uttrycker att han är förebild och verkar ha förståelse för ledarens viktiga roll och vad det 

är som förmedlas via ledarskapet. Han verkar vara välmedveten om den pedagogiska legitimi-

tet som Redelius (2002) beskriver som en viktig faktor. En respondent tyckte att mjuka vär-

den var viktigare än tävlingsresultat eftersom man måste se hela individen. Hon uttrycker att 

om man ska kunna tävla och träna så måste man må bra. 

 

Lisbeth:  Som ledare ska man kunna ta hand om alla individer och föra dem framåt och då inne-

bär ju det att de må bra på vägen för att kunna prestera och kunna tävla… givetvis mås-

te man ju kunna mycket om att lägga upp års- planering och periodiseringar och lägga 

upp tävlingsplaner men för att det ska kunna fungera måste individen må bra. 

 

Lisbeth beskriver att helheten är viktig inom ledarskapet och se till att utövarna har ett liv som 

fungerar kring idrotten. Hon nämner att vara friidrottare är ett heltidsarbete, där hon ser att 

alla aspekter som kan påverka träningsprestationen är viktiga. 

  

Lisbeth:  Du är inte bara friidrottare när du tränar eller tävlar utan du är det dygnet runt. 

 

Här uttrycker Lisbeth att friidrott är en identitet som inte är något man är på halvtid eller del-

tid, utan en friidrottare är man dygnet runt. Hon berättar också att hon är ledare dygnet runt 

för det är vad som ingår i ledarrollen. Som går i linje med vad Larsson (2001) presenterar i sin 

avhandling att friidrottstränare ser sig själva som friidrottstokiga, vilket man även kan se ten-

denser till hos Lisbeth genom hennes beskrivelser av ledarskapet och friidrotten. Hon älskar 

friidrotten och lägger ned mycket tid som ledare, men det viktiga som ska poängteras i detta 

fall är hennes beskrivelse om hur viktig individen är.  

 

Respondenterna som representerade ledarstaben var överens om att det är viktigt att vara kun-

nig inom träning och tävling men att det var lika viktigt att förmedla mjuka värden och att 

genom ledarskapet förmedla en god värdegrund. Det går att urskilja från svaren vikten av att 

förmedla en god värdegrund till yngre barn och ungdomar var större än till kanske äldre ut-

övare. I äldre åldrar när tränare och utövare kanske är nästintill lika gamla umgås man kanske 

på ett annat sätt och träningsrelationen ger uttryck i vuxen relation. Där ansåg respondenterna 
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ur ledarperspektivet att det var viktigare att vara mer kunnig inom träning och tävling men att 

mjuka värden fortfarande var viktiga.  

 

En av respondenterna berättar att hans ledarskap har mognat fram, när han var yngre beskri-

ver han sitt ledarskap i linje med en som var auktoritär, att han visste allt om tävling och trä-

ning, medan han nu tänker mer på dem han tränar och hur han beter sig mot utövarna. I ledar-

skapet strävar han efter en ömsesidig respekt mellan ledare och utövare. Han är väldigt noga 

med att finns en god mentalitet mellan ledare och utövare. Ledaren anser att det viktigaste är 

att man kan erkänna att man som ledare kan göra fel. 

 

Leroy:  Jag kan göra fel som tränare, jag kanske gör fel varje vecka för jag har inte facit i hand 

men jag har verkligen gjort mitt bästa och försökt göra mitt bästa. 

  

I ledarskapet inom friidrotten framkommer en bild om att det är viktigt med samarbetet mel-

lan tränare och utövare. Samarbetet måste fungera kanske för att det är en nära relation, oftast 

är man kanske en tränare om tre utövare. 

 

Leroy: Det är väldigt viktigt med ett samarbete, de aktiva måste ju vilja också, och det är deras 

träning och då har de något att säga till om… 

 

Frågan till vad respondenterna tror att den generella bilden utgör av tränare inom friidrotten, 

om man som tränare är mer fokuserad på tävlingsresultat eller om man tar hand om individen, 

gavs olika svar. En respondent svarar att av de tränare han känner så bryr man sig främst om 

individen och att det är svårt att skapa sig en generell bild av ledarskapet inom friidrotten. En 

annan respondent svarar att hon tror att det ändras beroende på vilken ålder som man är ledare 

för.  

 

Lena:  Det förändras över tid, barnträning då är det inte resultaten, sen ändrar det ju sig. Friid-

rotten ser man ju exakt vad man gör, klart man tittar på resultaten men sen kan man 

tänka sig att det är individuellt relaterade, att en som är väldigt svag kan ju ändå förbätt-

ras och då kan man uppmärksamma det, sen kan vara en som är väldigt duktig och då 

uppmärksammas det, man kan fokuserar på resultat eftersom man kan jämföra med sig 

själv också.  

 

En respondent påpekar att den generella bilden av ledare inom friidrotten är resultatinriktade. 

 

 

Leif:  Jag tror att många tränare fokuserar på resultat, jag fokuserar på prestationen som kan 

ses som ett mjukt värde. Prestationen är viktig och om man jagar resultat kan det bli fel. 

När man går från barn till kvinna under tonåren kan det uppstå stagnation och mäter 

man då resultat så kan lätt blir fel. 
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Från ett utomstående perspektiv kan friidrotten uppfattas som en idrott där resultat är viktiga 

som mäts i form av rankning beroende på vilket resultat man fått. Respondenterna berättar att 

det är oundvikligt att ignorera resultaten men respondenterna beskriver vikten av att se indivi-

den och förmedla en god värdegrund till utövarna oavsett ålder. Leif berättar vidare om den 

generella bilden som han har: 

 

Leif: Jag tror att många tränare inom friidrotten har resultat som det mest viktiga, att man 

toppa inför tävling. Målbilen hos många tränare är att de vill förverkliga sig själva ge-

nom den aktive. Om den är aktive är bra så är tränaren också bra, men det så är det ju 

inte alltid. Jag ser det som om att det är den aktive som gör jobbet inte ledaren.  

  

Vid vidare diskussion om ledarskapet inom friidrotten framkommer det att kvinnor är under-

representerade vid högre nivåer. Mestadels är det ensamstående män som representerar trä-

narrollen generellt. Det beskrivs också att ledare på högre nivåer ser det som självklart att de 

ska vara på samma nivå som de alltid har varit. 

 

Leif:  På SM-nivå till exempel är det samma folk som är tränare det är mycket prestige att 

vara där och man slåss för att vara kvar. Har man väl kommit in så göra man allt för att 

stanna kvar.  

 

En respondent uttrycker att hon anser att det borde vara fler kvinnor och att hon har märkt av 

att det förekommer nedslående tankar och kommentarer för att hon är kvinna. Det kan bero på 

att idrotten är en arena där rangordning och särhållning är förekommande och som Grahn 

(2008) beskriver kan det påverka att män och kvinnor i förlängningen ägnar sig åt olika typer 

av aktiviteter och förtroendeuppdrag inom idrotten, vilket bidrar till särhållningen håller i sig. 

Ett exempel på olika förtroende uppdrag kan vara att kvinnor är ledare för yngre barn och 

män är ledare på elitnivå. Konsekvenserna kan bli att attityder och värderingar reproduceras 

genom inställningen till manligt och kvinnligt men även andra bidrag om normer, värderingar 

och attityder. Det kan även bidra till att kvinnor och män håller sig till samma positioner som 

redan finns och att det inte sker en förändring, vilket man tycks utläsa genom att det är mesta-

dels män inom de högre nivåerna. En av respondenterna berättar att han tycker att det ska 

blandas mer för att i en miljö där män och kvinnor samverka blir det mer ordning och struk-

tur. Han beskriver också att han tror att om det hade varit fler kvinnor med under Sjöbergs 

epok hade hans övergrepp aldrig hänt. Det är enbart spekulationer från respondenten sida och 

går aldrig att finna svaret på det, men det påvisar att han tror på ett jämställt arbete inom friid-

rotten. 
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Tidigare nämnde en av respondenterna vikten av samarbetet inom friidrotten som även åter-

speglar sig i svaren hos de respondenter som representerar utövare. Samarbetet framkommer 

även vid frågan till de aktiva, de menar att samarbetet med tränare är viktig eftersom relatio-

nen mellan tränare och utövare är nära. Båda respondenterna som själva är aktiva utövare 

menar att tränaren blir som en extra förälder. De menar också att det är viktigt att en tränare 

förmedlar goda normer och attityder eftersom de båda känner att man måste kunna prata med 

sin tränare. Linn berättar om sina två tränare som hon har haft under sin friidrottskarriär och 

säger att det är viktigt vad tränaren har för personlighet eftersom det speglar av sig till dem 

aktiva. Första tränaren som hon hade styrde dem aktiva med sitt humör. 

 

Linn:  Min gamla tränare så straffade ju han oss utifrån sitt humör och det gjorde ju att vi blev 

mer… alltså vi gick ju runt från träning till träning och hade ont i magen, det gjorde att 

vi sjönk ihop istället. 

 

Medan hon beskriver sin nuvarande tränare som sin extra mamma och någon som verkligen 

får henne till att må bra. 

 

Linn:  Men min tränare som jag har i dag som är den mest glada och roliga tränare som man 

någonsin kan ha, Jag kan gå till träningen och ha världens sämsta dag men den är inte 

världens sämsta dag när jag kommer till träningen och träffa henne för att hon gör den 

så mycket bättre. 

 

Ledaren innehar en viktig roll för utövarna där de lyfte fram egenskaper som personlighet 

som en viktig aspekt. Utövarna har kanske haft turen att träffa en tränare där personligheten 

stämmer överens med utövarnas och att det finns en personkemi. Samarbetet kan utgöra en 

viktig aspekt inom friidrotten eftersom man är mer involverad på så sätt att man tränar mycket 

och man kanske är få som tränar med samma tränare. I ett fotbollslag kanske man inte behö-

ver komma ledaren så nära eftersom det finns lagkamrater och utövaren finner tryggheten i 

laget. Medan man inom friidrotten är beroende av sin ledare på ett annat sätt, där kan den dy-

adiska nivån av ledarskapet återfinnas, att det finns en överordnad och underordnad.  

 

Den generella bilden av ledare inom friidrotten som återges genom intervjuerna är att ledaren 

är inriktad på resultat vilket i sig inte behöver vara fel men att värdegrunden av normer, atti-

tyder och värdering skjuts åt sidan. Om det inte blir någon förnyelse inom organisation kan 

reproduktionen bli mer påtaglig vilket i sig kan innebära att man inte se problemet kring sex-

uella trakasserier och övergrepp om man inte ta del av de policydokument som upprättats.  
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Rollen som ledare är viktig i vidare diskussioner kring sexuella övergrepp för det är ledaren 

som ansvarar för tryggheten för utövare. Uppgiften ligger inte enbart på ledare för de egna 

aktiva utan även för sin omgivning. Det kan talas om civilkurage och som ledare är man an-

svarig för att involvera exempelvis föräldrar in i verksamheten. Om diskussionen förs öppet 

om normer, attityder och värdering kan chansen finnas att man diskuterar även sexuella över-

grepp. I exempelvis den gruppen som Lena är ledare för talar man om med barnen om hur 

man uppför sig på tävlingar, vilket innebär att man talar om hur barnen stöttar och hejar på 

varandra under tävling. Medan man under Lenas aktiva år som utövare inte diskuterade nor-

mer, värdering och attityder. Frågan ställs till alla respondenter vad de har för erfarenhet om 

diskussioner om normer, attityder och värderingar. Erfarenheten är olika, tre av respondenter-

na som är ledare berättar att de arbetar med mjuka värden. Svaren från utövarnas perspektiv 

berättar att man inte har pratat om förmedlande värden som är viktiga. 

 

Fahlström lyfter fram att det finns ett slutet sällskap inom hockeyn, vilket visar påföljder av 

en sluten reproduktion. Inom friidrotten beskrivs det att de tränare som befinner sig på lands-

lagsnivå är mestadels män, det finns några få kvinnor men de är underrepresenterade. Re-

spondenterna beskriver att det är samma tränare som varit på samma nivå under en väldigt 

lång tid. En respondent beskriver att kvinnliga ledare oftast slutar innan barnen och ungdomar 

hunnit nå någon nivå även om kompetensen finns. Anledningen till detta är svår att hitta men 

slutsatser om att friidrotten är ett slutet sällskap går att hårddra. I alla fall på nationell högre 

nivå, hur det ser ut internationellt går inte att dra någon slutsats efterson det inte tas upp i stu-

dien. Om man inte diskuterar mer om en förmedlande värdegrund så kan det diskuteras att 

friidrotten är ett slutet sällskap, där det kanske skulle behövas nya människor in i reproduk-

tionen. Om det inte förs diskussioner om sexuella övergrepp blir det också svårt att lyfta fram 

det som ett problem och det kanske inte hjälper med policydokument eller handlingsplaner för 

att minska övergreppen. Det leder in på nästa fråga som beskriver vad respondenterna hade 

för uppfattning om sexuella trakasserier och övergrepp inom friidrotten. 

 

Sexuella trakasserier och övergrepp  

 
Sexuella trakasserier och övergrepp kan ses som ett ämne som är tabubelagt inom idrotten och 

man väljer troligtvis inte att diskutera det som ett problem. Varför det anses som tabubelagt 

kan vara anledningen till att sexuella övergrepp inte stämmer överens med den bild som idrot-

ten förmedlar till samhället. Toftegaard Nielsen (2004) beskriver i sin avhandling att sexuella 
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övergrepp inte stämmer överens med idrottens starka ideologi som är rent, sunt och friskt.  

Toftegaard fastställer att det är ett känsligt ämne eftersom idrotten har sin grundpelare mot det 

ideella ledarskapet och om dem sociala dimensionerna börjar ifrågasättas blir idrotten mer 

sårbar. Den bok som Patrik Sjöberg (2011) gav ut kan nog öppnat en hel ny värld för många 

inom idrotten och även inom friidrotten. Respondenterna i studien ansåg att det var ett svårt 

ämne att diskutera, inte i betydelsen att man ska tabubelägga diskursen utan mer i att man 

kanske inte har haft öppna diskussioner, likt de i studien och under intervjuerna. Det verkar 

som att många av respondenterna inte har sett det som ett problem inom friidrotten förrän 

Sjöberg berättade sin historia. Frågan om varför man inte diskuterar det inom friidrotten var 

enligt respondenterna att man trodde att man inte ville inse att det faktiskt kan förekomma 

inom friidrotten. En respondent ställde motfrågan om man verkligen undviker ämnet inom 

idrotten där respondenten ansåg att man inte behövde diskutera frågan eftersom det inte har 

varit ett problem. Medan både Toftegaard Nielsen (2004) och Brackenridge och Fasting 

(2002) beskriver i sina verk att det har varit en tabubelagd diskurs. Det som bör lyftas fram är 

att respondenten tidigare berättade att den hade hört historier om sexuella övergrepp mot både 

killar och tjejer inom idrotten. Det är också intressant med tanke på att respondenten tidigare 

under intervjun berättade att det fanns historier om människor som blivit dömda för övergrep-

pen men att det aldrig uppdagats i media. Respondenten menade att man diskuterade det när 

det var aktuellt för stunden, men inte att det var ett problem i förlängningen inom idrotten. 

Dock den generella synen som respondenterna hade var att de trodde att det var påfrestande 

att prata om det, därför undviker man ämnet. En av respondenterna nämnde att gränsen för 

vad sexuella trakasserier och övergrepp är svårbegriplig och att det är en svävande definition. 

En respondent lyfte fram att varför det är speciellt inom idrotten och anledningarna till att 

man inte väljer att diskutera det kan vara att den personen som utsätts för sexuella övergrepp 

eller någon form av trakasserier befinner sig i en beroendeställning till den som utför över-

greppen. Rädslan att berätta om övergreppen för någon kan vara att det begränsar utövaren att 

nå dem idrottsliga målen. Respondenten uttryckte att om en ledare som utsätter en utövare för 

övergrepp kan hjälpa till att fixa saker till utövarens fördel och är rädd att gå miste om alla 

förmåner om utövaren berättar om övergreppen så att tränaren försvinner. 

 

Leroy: Det är ju lättare att avfärda en skitstövel som kommer utifrån, men det är mycket svåra-

re att avfärda en person som man faktiskt tycker om och det tror jag är en av huvudan-

ledningarna till att få slå larm. 

 

Respondentens berättelse stämmer överens med den forskning som Brackenridge och Fasting 

(2002) presenterar i sin avhandling att det förekommer belöningar och bestraffningar i sam-
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band med sexuella trakasserier och övergrepp. Om utövaren inte ställer upp på vad ledaren 

kräver så får exempelvis utövaren inte vara med och spela nästa match eller tävling. Om id-

rottsutövaren ger efter för de sexuella övergreppen så kan utövaren exempelvis återfå sina 

privilegier och belöningar. Om det innebär att ledaren ger utövaren extra förmåner så kan det 

begränsa utövaren att berätta eftersom man kanske är rädd för att mista ledarens kunskaper 

och förmånerna. Sjöberg (2011) beskriver i sin självbiografi att anledningen till att han inte 

slog larm var för att han trodde att han var tvungen att utstå de övergrepp som han utsatts för 

att nå toppen. 

 

Fasting (2005) anser att det mest väsentliga att ta upp i forskning kring sexuella övergrepp är 

att det inte handlar om kön utan det handlar om kontroll. Personer som utsätter andra för sex-

uella trakasserier eller övergrepp brukar vilja ha makten och kontroll över andra personer. 

Makten är lätt att se i sportsammanhang där viktiga positioner är tagna av män och där tränare 

och ledare befinner sig i kraftfulla positioner över idrottare och särskilt yngre idrottare vilket 

kan återspegla sig i den diskussion som fördes tidigare inom ledarskapet inom friidrotten, där 

majoriteten är män och där den dyadiska nivån återfinns i ledarskapet. Sen ska man givetvis 

inte skuldbelägga alla män och göra alla till potentiella våldtäktsmän men det Fasting (2005) 

menar är att de löper en större risk.  

 

Lena:  Det oftast ensamstående män som har tid och ta tag i detta och vara tränare, sen kan jag 

inte heller säga så att alla är ensamstående män… det är inte det, det är någon slags sy-

stemfel som gör detta möjligt i stället där det hade varit en verksamhet där man hade 

varit flera på plats och inte var one-on-one med en tonåring och en tränare som tränar 

ensamma.  

 

Lena menar att inom friidrotten har det på något sätt blivit ett system som möjliggjort att det 

har blivit mansdominerat. Hon menar att män som är ensamstående kanske ha lättare att en-

gagera sig i en förening och ha mer tid att engagerar sig i det ideella ledarskapet. En av anled-

ningar till man inte diskuterar sexuella övergrepp inom friidrotten kan vara att ledarskapet 

mestadels är ideellt liksom inom friidrotten. Om det är en liten förening som det inträffar i 

vem ska sköta träningen i framtiden om föreningen ta bort föreningens enda tränare. Det kan 

låta som vag anledning men det kan förekomma i vissa i fall.  

 

När frågan ställdes till respondenterna hur dem skulle välja att definiera ämnet sexuella tra-

kasserier och övergrepp gavs otydliga svepande svar, bemötandet av frågan var svamlande 

och tystnad i sökandet efter ett svar. Det tycks som att respondenterna inte hade reflekterat 
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över av vad sexuella trakasserier och övergrepp kunde innebära. En definition från en respon-

dent var att när utövaren systematiskt utsätts för någon form trakasserier och övergrepp mot 

dennes vilja. Svaren från respondenterna var olika men alla var överens om att det var något 

som hade med kön, tafsande, sexuella anspelningar på kön. 

 

Leif:  Definition… jag tycker det är svårt men trakasserier, ja men det är väl att tafsa på en 

person, att tafsa på könsområdena, att tafsa på genitalerna, det kan också vara sexuella 

anspelningar som är trakasserier. Jag har inte funderat så mycket på det, men det är ju 

något sexuellt, något som är anspelningar på kön. 

 

Lars:  Det är ju ganska svår definierat… det kan ju räcka med några kommentarer för att det 

ska klassas som det. 

 

Några av respondenterna drog slutsatsen att trakasserier var nog mer förkommande än sexuel-

la övergrepp men att även trakasserier var svårt för respondenterna att definiera. En intressant 

sak som framkom i intervjuerna var att respondenterna tyckte det var svårt att dra gränsen för 

vad som är sexuella trakasserier eller övergrepp. Två respondenter ansåg att det var från fall 

till fall för vad som ska kategoriseras som sexuella övergrepp eller trakasserier. 

 
Lars:  Jag tror nog att det är från fall till fall skulle jag vilja säga… det bero på lite vad man 

har för relation till personen… 

 

Lisbeth:  Ja, vart går gränsen… det är ju jätte svårt… att veta vart gränsen går… det tycker jag är 

svårt, men det tror jag inte finns skrivet någonstans vart gränsen går… men för mig 

skulle det ju vara upprepande som exempel att en tränare klappar en speciell tjej på 

rumpan hela tiden, då skulle jag reagera. 

 

En av frågorna i intervjuguiden vad respondenterna trodde man skulle kunna göra för att sex-

uella övergrepp inte ska förekomma inom friidrotten, ledarnas svar resulterade i att vara fler 

ledare. Genom att vara fler ledare och inte ensamma med utövare skulle man kunna minska 

att företeelser som sexuella övergrepp inte sker. Respondenterna som representerar ledare 

inom friidrotten nämner även att det är viktigt att vara två ledare för att skydda sig själva från 

att bli anklagade. Respondenterna som representerar ledare beskriver att de har blivit mer 

vaksamma i sin omgivning och uttrycker en rädsla att själva bli anklagade eller att ge falska 

anklagelser.   

 

Lena:  Vi har i vår grupp försökt göra så att alltid minst vara två tränare i lokalen samtidigt, nu 

har vi ju stora lokaler där vi tränar och även utomhus men att alltid vara två, att försöka 

vara det, det är ett steg. 

 

Leif:  Att vara flera tränare och att undvika att vara ensamma med adepter, jag undviker att ta 

på adepterna, som exempelvis massera rumpa eller lår på tjejer om man inte är utbildad. 
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En respondent nämner att det har förekommit falska anklagelser om sexuella övergrepp och 

genom att vara två går detta att förhindra mer. 

 

Lena:  Och det är inte bara för barnens skull utan det är för vår skull också, för det har ju hänt 

åt det hållet också, att det finns dem som har blivit anklagade och då är det väldigt svårt 

om ingen annan har varit med och säga att man är oskyldig. Vi har ju de och det är ock-

så något, man vänder sig ofta om och tänker ur barnens perspektiv och det måste vi 

göra men vi måste också tänka på alla de här ideella ledarnas perspektiv, det är ju också 

förfärligt att bli anklagad får något som man inte har gjort.… 

  

Det som blir intressant i det som Lena beskriver är att det finns ett omvänt problem, att ledare 

blir anklagade för sexuella övergrepp. Det kanske kan vara så att det är inte endast ledare som 

missuppfatta relationer till utövare. Det finns säkert utövare som missuppfattar vad ledaren 

vill förmedla och tolka det som en sexuell relation. 

 

Ett öppnare klimat med flera olika tränare i ledarteamet anser en respondent vara nyckeln till 

att minska att sexuella övergrepp inte förekommer. Att det finns människor med olika bak-

grunder och att är både kvinnor och män, äldre och yngre. En respondent anger att man ska 

arbeta mer inom friidrotten för att skapa fler ledarteam. 

 
Lisbeth:  Vi jobbar ju mycket i tränarteam, vi utgår ju att vi ska vara i tränarteam och jag har 

jobbat mycket i tränarteam.  

 

Frågan som ställdes till respondenterna var också om de trodde att problemet skulle kunna gå 

att motverka inom idrotten i stort och det intressanta var att alla trodde att man inte skulle 

kunna motverka det. Försök till att minska problemet genom att ha öppnare diskussioner med 

barn och ungdomar skulle kunna vara ett steg i rätt riktning men att det skulle motverka helt 

ansågs som nästan omöjligt. Ingen av respondenterna kunde ge konkreta förslag på vad som 

skulle kunna göras för att motverka förutom att alltid två tränare, införa intervjuer vid rekryte-

ring av ledare och ha ett öppnare klimat där man talar om sexuella övergrepp för uppmärk-

samma att det finns.  

 

Erfarenheten av sexuella övergrepp inom friidrotten var varierande. Frågan var om respon-

denterna själva sett någon under sin tid som tränare eller aktiv. De respondenter som repre-

senterar en äldre generation hade en annan erfarenhet än de respondenter som yngre. Dock 

hade alla hört eller sett att det har förekommit. En av respondenterna uttrycker att hon vet om 
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att det har funnits, inte i Sverige men i andra länder, där det förekommit relationer mellan 

tränare och utövare där ålderskillnaden är stor och utövaren är så pass ung att man reagerar på 

relationen. En annan respondent som deltagit på många tävlingar har haft samverkan med 

både Sjöberg och Nousiainen. Han uttrycker att han aldrig märkte något konstigt i relationen 

förutom att Sjöberg kunde skälla på Nousiainen ganska ofta. Dock hade samma respondent 

upplevt att det förekommit andra övergrepp där det handlar om tränare som utnyttjat unga 

flickor. Att man har sett att äldre tränare har uppseendeväckande beteende med utövare på 

tävlingar för 30 år sedan, om det var mer vanligt för 30 år sedan kan frågan ställas om synen 

om sexualitet har förändrats. Respondenten uttrycker att beteendet är ett rovdjursbeteende där 

förövaren väljer den som är svagast i gruppen. Inte den som är fysiskt svagast men någon som 

kanske kommer från familjeförhållande där föräldrarna inte bor tillsammans eller någon av 

föräldern är frånvarande. Respondenten menar att det ger tillfälle att övergrepp förekommer 

om barnen saknar tryggheten hemifrån. Respondenten menar att barnen söker trygghet och 

kanske finner det hos tränaren som bygger upp ett förtroendekapital. Han tror att Sjöbergs 

(2011) självbiografi har gjort en enorm insats för att den pedofil som finns inom idrotten tän-

ker sig för innan han agerar. 

 

Leroy:  För tänk den pedofil i dag som finns inom idrotten, han tänker nog sig för både tre eller 

fyra gånger. 

 

En respondent berättar om hennes erfarenheter där hon har sett både trakasserier och över-

grepp inom olika idrotter. En tränare som varit närgången mot aktiva tonårstjejer och en an-

nan tränare som haft ett förhållande med en utövare, där utövaren varit under 15 år. Respon-

denten anger att hon inte reflekterade över förhållandet när hon själv tränade men att efter 

Sjöbergs självbiografi förstod hon vad som hade hänt. En respondent berättar att han själv fått 

kommentarer från en annan tränare under samtal med utövare som anspelar på sex. Respon-

denten berättar att han själv upplevde situationen som obekväm eftersom det kom från en an-

nan tränare. Respondenten uttrycker att han själv är väldigt vaksam och försöker undvika att 

sitta själv med utövare just på grund av att det inte ska misstolkas. Han upplevde situationen 

som väldigt obekväm. 

 

Leif:  Ja, jag hade ett möte med en elev och dörren var låst, jag hade inte ens låst dörren, då 

en annan tränare tittade in och sa ”Här sitter ni ensamma” med ett flin på läpparna. Det 

kändes jätte- konstigt. 
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Även om det var menat som ett skämt från den andre tränaren upplevde respondenten det som 

sexuella anspelningar och något som blev jobbigt. En annan respondent hade aldrig sett något 

men har hört rykten om att det skulle kunna förekomma. 

 

Lars:  Nä faktiskt inte… man har ju hört någonting om vissa tränare har man ju hört… att det 

var någon som fick sluta så där på grund av det.  Så jag tror säkert att det förekommer. 

 

Sammanfattningsvis går det anta att respondenterna hade svårt att definiera sexuella över-

grepp överhuvudtaget och att det inte pratas om det varken inom föreningar eller mellan trä-

nare och utövare. De ansåg att det inte skulle gå att motverka inom idrotten i det stora hela 

men att det skulle kunna gå att minska genom mer utbildningar och informationsmöten. Det 

finns kanske ingen universallösning på problemet förutom att vara mer uppmärksam på täv-

lingar och träningar och faktiskt våga ifrågasätta. Eftersom sexuella övergrepp är ett känsligt 

ämne kan det vara svårt att ifrågasätta en ledarens relation till utövaren för om det blir falska 

anklagelser är det förödande.  
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Avslutande diskussioner 
 

I avslutande diskussion kommer frågställningarna att besvaras. Diskussionen delas in efter 

frågeställningar för att underlätta för läsaren att följa med i diskussionen.   

 

Hur ser respondenterna på Sjöberg-affären och har det blivit någon 

förändring inom svensk friidrott efter att Sjöberg gav ut sin självbiografi? 

 
Sjöbergs självbiografi (2011) har fått effekt inom friidrotten och den har öppnat upp för en 

diskussion bland både aktiva och ledare. Sjöbergs historia ansågs inte som en unik situation 

varken inom friidrotten eller inom idrotten i stort. Tankar från respondenterna som uppkom i 

samband med Sjöbergs självbiografi var att de började reflektera över sexuella övergrepp 

inom friidrotten, men även över ledarskapet. Sjöbergs självbiografi kan ha gjort det möjligt att 

det förs en öppnare diskussion kring sexuella övergrepp inom friidrotten, men även bidragit 

till reflektion om eventuella egna erfarenheter.  

 

Det framkommer också att mestadels av tränarkollegiet är män, i alla fall på elitnivåer. Så 

som Brackenridge och Fasting (2002) beskriver att sexuella trakasserier och övergrepp är mer 

förekommande i miljöer som utgörs i av manlig dominans, vilket kanske kan vara en av an-

ledningarna till att det förekommer inom idrotten och friidrotten, eftersom det är en manlig 

arena. Antydande om att sexuella övergrepp finns i andra idrotter och inte enbart inom friid-

rotten var en viktig aspekt för att man kanske inte vill svartmåla sin egen idrott. Det är säkert 

ett utbrett problem och går inte att härleda till en specifik idrott, men vad som gör friidrotten 

speciell är att en ledare kan ha få utövare, vilket kan skapa ett större beroendeförhållande. Det 

är möjligt att Sjöberg kan få kritik för att han inte berättat tidigare om de övergrepp som han 

utsatts för, men en begrundan kan vara rädslan att mista chansen till att nå världstoppen inom 

höjdhopp. En annan möjlig tolkning kan vara att det som han blev utsatt för strider mot idrot-

tens starka kultur men dels normer, så som föreställningar om att män inte ska ha relationer 

med varandra. Som kanske var starkare under Sjöbergs tid som aktiv friidrottare än vad det 

kanske är idag, att anklagas för att vara homosexuell. 

 

Respondenterna ser Sjöbergs självbiografi som en möjlighet till att en öppnare diskussion om 

sexuella övergrepp inom friidrotten. Dock är kanske önskan om att det skulle vara ännu öpp-



 

50 

nare än vad det kanske är, respondenterna beskriver att de känner till friidrottsförbundets pro-

aktiva arbete och deras handlingsplan som ska ske under 2012, men att de samtidigt beskriver 

att man inte tar del av policydokument och handlingsplaner. Respondenterna menar att de inte 

läser dessa dokument och om inte de gör det varför skulle då andra göra det.  

 

Förslag från respondenterna på hur man mer aktivt inom friidrotten skulle ta del av förening-

ens policy var att genom informationsmöten prata med barn och ungdomar om ämnet, men 

ändå så är det ingen som kan svara på om man har pratat om det i föreningen. Det arbete som 

Sjöberg gjorde genom sin självbiografi kanske är den största insats som gjorts inom idrotten 

med tanke på hans starka profil. Det är många som känner till vem han är och hans starka 

personlighet. Att hålla debatten vid liv är ett måste om det ska kunna föras ett proaktivt arbete 

inom idrotten, men det kan vara svårt eftersom det är ett känsligt ämne så är det lättare att 

låtsas som att det inte finns ett problem. Sedan ska det troligtvis inte ses som ett separat pro-

blem inom idrotten utan det är många delar som hänger ihop, många faktorer som påverkar 

och en av anledningar kan vara det ideella ledarskapet, att idrotten är plats för barn och ung-

domar men också en plats för sexförbrytare att verka i. Dock ska det poängteras att personer 

som utsätter andra för sexuella trakasserier och övergrepp inte är många, men man ska veta 

om att de finns. Respondenterna beskriver att de har blivit mer uppmärksamma och berättar 

också att de är rädda för att bli anklagade själva, vilket lett till införandet att alltid vara två 

tränare eller arbeta i ledarteam.  

 

Debatten kring Sjöbergs självbiografi har lett till ett vidare deltagande från omgivningen, Sjö-

berg berättar själv att det numera är många skriver till honom och anonymt berättar om histo-

rier om sexuella övergrepp (Debatt Årskrönika 2011). Vilket innebär att om berättelserna 

stämmer, så finns det fler barn och ungdomar som utsätts för övergrepp. Konsekvenser som 

går att härleda till Patrik Sjöbergs självbiografi är att ämnet har diskuterats inom friidrotten 

och att både RF och friidrottsförbundet har gjort åtgärdsplaner för sexuella övergrepp inom 

idrotten. Ledare säger sig har blivit mer uppmärksammade på sin omgivning och tankar kring 

har utvecklat rollen som ledare på så sätt att man ser ledarskapet som en ännu viktigare roll 

inom idrotten än innan. 
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Vilken syn har respondenterna på rollen som ledare i förhållande till 

förekomsten av sexuella trakasserier och övergrepp? 
 

Ledarskapet är viktig faktor inom alla idrotter och det är inte bara att ledaren ska ha förmågan 

att leda gruppen eller utövare mot mål och resultat. Utan att skapa mjuka värden som ger ut-

övaren en god värdegrund och en sund inställning till idrotten är lika viktig. Friidrotten har i 

sina utbildningar skapat en folder som tar upp etik och moral för diskussion, de för också ett 

nära samarbete med SISU som ska hjälpa dem i arbetet med värdegrunden. Inställningen som 

ledare hade i studien var att individen var viktig men att den generella uppfattningen inom 

friidrotten var att ledare mest var fokuserade på resultat. De ledare som ställde upp i studien 

arbetade alla med barn och ungdomar så de hade kanske en bredare bild och längre erfarenhe-

ter av ledarskap som gör att de har hunnit skapa sig en uppfattning om att mjuka värden är 

mycket viktiga. I litteraturen som behandlar ledarskap inom idrotten fokuseras också mycket 

på att nå uppsatta mål, vinster och resultat. Det talas om det effektiva ledarskapet och många 

av teorierna kanske missar mycket genom att endast fokusera på ett effektivt ledarskap för att 

det som fungerar i teori kanske inte alltid fungerar i verkligheten inom idrotten där merparten 

av ledare saknar pedagogiska utbildningar. I teorierna lämnas inget utrymme för varken etik 

och moral eller kvinnliga och manliga roller inom idrotten. Den pedagogiska utbildningen 

som Redelius (2002) beskriver att många ledare saknar är kanske inte att kräva då den svens-

ka idrottsrörelsen utgörs till stor del av ideella ledare som inte får betalt för sina insatser. Det 

innebär att outbildade ledare får pedagogisk legitimitet, eftersom de befinner sig i rollen som 

ledare, men har kanske inte rätt förutsättningar att utföra ledarskapet som samhället eller id-

rottens ideologi kräver. De ledare som deltagit i studien har faktiskt haft utbildning inom pe-

dagogik på olika sätt, vilket kanske gör att de lyfter fram individen i sitt ledarskap på ett annat 

sätt som en ledare som inte har pedagogisk utbildning. Detta kan också bero på vilken kultur 

som finns inom den idrott som man verka i, vissa idrotter är mer prestationsbaserande än 

andra.  

 

Ledarskapet har en stor betydelse för att motverka mot sexuella övergrepp eftersom det är 

ledarens ansvar att skapa en trygg miljö för barn och ungdomar att verka i. Ledarna i studien 

förespråkade vikten av att det var viktigare att förmedla en god värdegrund till barn och ung-

domar än vuxna utövare på grund av att relationen varierar. Relationen mellan äldre utövare 

och ledare är viktig men ledarrollen är inte lika fostrande som den kanske behöver vara för 

barn och ungdomar. Även om man är medveten som sin roll som fostrare och förebild så är 
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uppfostringen delvis subjektiv vilket kan innebära att man som ledare förmedlar det som man 

själv står för. 

 

I vidare diskussioner om den generella bilden som finns inom ledarskapet visar det sig att 

manliga tränare tycks fokusera mest på tävlingsresultat och att kvinnor var underrepresentera-

de. Anledningarna till en manlig dominans var troligen att kvinnor inte var beredda att lägga 

ned den tid som krävdes och att vara borta från familjen. Kvinnan är kanske inte beredd att 

göra den uppoffring som det krävs eftersom friidrott anses var en livsstil. En respondent be-

rättar att hon saknar kvinnor inom friidrotten inom de högre nivåerna. På grund av manlig 

dominans kände hon vid vissa fall att männen var nedlåtande på grund av hon är kvinna och 

att hon även fått nedlåtande kommentarer. Om det hade funnits mer kvinnor inom friidrotten 

så kanske det skulle kunna leda till mer jämställt. En annan respondent anser att det är bra att 

blanda kvinnor, män unga och äldre människor för att få harmoni och för att det eventuellt 

skulle minska risken sexuella övergrepp. 

 

I intervjuer med respondenterna berättar de att det är samma ledare som befunnit sig på sam-

ma nivå under många år, att nykomlingarna är få inom de högre nivåerna inom friidrotten. 

Detta kan tolkas att det finns en inbördes beundran och en sluten reproduktion av normer, 

värderingar och attityder. Vid slutna sällskap kan det vara svårt att etablera nya erfarenheter 

och syner, det har alltid varit på ett speciellt sätt och det går inte att förändra utan förekomsten 

av nya ledare. Detta kan vara ett resultat av den rangordning och särhållning som Grahn 

(2008) beskriver i sin avhandling. Det kan även bidra till att kvinnor och män håller sig till 

samma positioner som redan finns och det sker ingen förändring. Det går i linje med att ge-

nusteorier går att koppla till ledarskapet där makt och kön är relaterade till varandra.  Det går 

att anta att det finns en manlig överordning inom friidrotten där män är ledare på högre nivåer 

och kvinnor representerar ledare för yngre barn och ungdomar. Respondenten som hade upp-

levt könsdiskriminering tror att anledningen till att kvinnor är underrepresenterade i högre 

nivåer är för att de slutar när barnen börjar närma sig gymnasieålder, även om kvinnorna har 

en högre kompetens än männen. En respondent förklarar vikten av att kvinnor och män ska 

interagera tillsammans inom friidrotten, då det innebär att man går in med olika inställningar 

och för in aspekter som kan hjälpa till att vara uppmärksam på osunda relationer och att mot-

verka sexuella övergrepp. 
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Utövarna i studien ger också sin syn på ledarskapets viktiga roll, båda respondenterna ger 

förklaringen att ledaren utgör en extra förälder på grund av att man tillbringar så mycket tid 

tillsammans. En utövare kanske tränar sex dagar i veckan vilket innebär att man träffar träna-

ren oftare än vad man träffar föräldrar och vänner, vilket förklarar ledarrollen som ännu vikti-

gare. Utövarna anser att samarbetet mellan ledare och utövare är väldigt viktigt inom friidrot-

ten, kanske på grund av nära relationer som man bygger upp med ledaren. Det bekräftar att 

normer, värderingar och attityder som förmedlas genom ledarskapet är otroligt viktigt. Träna-

rens personlighet utgör också en avgörande del för aktiva då de känner att personkemin måste 

stämma på grund av det nära samarbete som förekommer inom friidrotten. 

 

Ledarrollen har genom studien visat vara en viktig roll både som fostrare och förebilder på 

grund av den pedagogiska legitimitet som en ledare får via ett ledarskap. Ledaren har därmed 

ansvar för sina utövare och i arbetet som ledare inkluderar det inte enbart exempelvis täv-

lingsresultat och träningsplaneringar utan att skapa trygghet i organisationen de verkar i. Det 

kan vara svårt att skapa trygghet och ta hänsyn till allt för att människor gör det på sin fritid 

vilket kan innebära att det kan vara svårt att ställa för höga krav på pedagogisk utbildning 

eller krav på att utbilda sig inom den egna organisationen. Idrotten är också en miljö som 

lockar olika slags människor därför är det otroligt viktigt att ledare, organisationsmedlemmar 

och övriga inom idrotten pratar med sina utövare för att förhindra förekomsten av sexuella 

övergrepp.  

 

 

Vilken inställning har respondenterna till sexuella trakasserier och 

övergrepp  inom friidrotten? 

 

Friidrotten är en idrott där det har uppdagats historier om sexuella övergrepp, dels finns histo-

rien om Patrik Sjöberg som presenteras i denna studie, men även andra som inkluderar unga 

tjejer som blivit utsatta för sexuella övergrepp av ledare. Den förre förbundskaptenen Ulf 

Karlsson inom friidrotten berättade i en artikel i november 2011 att han sett tränare hångla 

med minderåriga flickor på tävlingar. Han är också vittne till att medelålders manliga tränare 

har relationer med mindreåringar flickor i 12–13-årsålder (Svenska Dagbladet 2011). 
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Fasting (2005) beskriver sexuella trakasserier och övergrepp följande: 

 

“Sexuella trakasserier" är någon form av sexuellt beteende eller förslag, i verbalt, icke-verbalt 

eller fysiskt form, vare sig avsiktligt eller inte, som betraktas av en person som upplever det som 

oönskade eller påtvingad.” 

     (Fasting 2005) 

 

Respondenterna i studien ansåg att sexuella övergrepp är svårt att definiera och att gränsen för 

vad som är sexuella övergrepp eller inte är svår att fastställa. Inställningen till problemet var 

att det behöver diskuteras mer och inte tabubelägga ämnet som det har gjorts tidigare. Det är 

viktigt att se detta som ett problem inom idrotten och inte tysta ned det bara för att det inte 

stämmer överens med bilden om idrottens ideologi. Respondenterna trodde inte att det gick 

att motverka sexuella övergrepp inom idrotten. Kanske har de rätt för att idrotten är en arena 

som lockar flera olika människor. Där det finns barn och ungdomar finns det också pedofiler 

och människor med skeva uppfattningar om relationer. En av respondenterna säger under in-

tervjun att ”den siste idioten inte är född ännu” och det kan tänkas att hon har rätt. Uppfatt-

ningen som respondenterna ger uttryck för är att man egentligen inte vet vad sexuella över-

grepp innebär för den som blir utsatt och det är inte studiens syfte att förmedla heller utan 

vilken inställning som respondenterna hade och svävande. En respondent sade sig bli upprörd 

över att någon kan göra något så otäckt mot barn och ungdomar. 

 

En annan iakttagelse är att ledarna uttrycker sin vaksamhet och är rädda för att själva bli an-

klagade och det kan tyckas vara både positivt och negativt. Positivt i den bemärkelsen att man 

blivit mer uppmärksam på sin omgivning men negativt för att det kan leda till att misstänka 

en pedofil eller sexförbrytare i varje arena hörn. Så om man överanalysera varenda kropps-

kontakt kan det leda till att man inte längre våga vara ledare och hur ska då Sverige kunna 

behålla sin idrottsverksamhet. 

 

I många idrotter, som exempelvis friidrott och gymnastik, är man beroende av kroppskontakt 

med utövare eftersom det inkluderar kroppspositioner och tekniker som innebär att man måste 

ta i utövaren. Stark (2005) nämner att beröring är ibland omöjlig att undvika och att tränare 

och utövare kommer varandra nära. Beröringen är kanske i sig nödvändig i teknikträningen 

men det är när beröringen blir missriktad och inte har något med träningen att göra som ska 

uppmärksammas. Det är när man börja misstänka att relationen är osund och utövaren befin-
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ner sig i en beroendeställning hos tränaren. Beroendeförhållandet som kan uppstå får effekter 

för relationen mellan tränare och utövare.  

 

Diskussioner och handlingsprogram om sexuella övergrepp handlar om att skydda utövare 

och ledare för att ha en fungerande verksamhet. Vad som går att utläsa av RF:s policydoku-

ment är att den riktar sig enbart till övergrepp på utövare, men vart ska ledare vända sig som 

blir falskt anklagade. Underliggande i många av intervjuer var rädslan att bli falskt anklagade 

därför är det viktigt att förespråka en öppenhet för att kunna synliggöra att det finns ett pro-

blem.  

 

Anledningen till att många tyckte att det var svårdefinierat kan bero på att det inte finns en 

öppenhet om det, en respondent ifrågasätter om det verkligen är ett problem inom idrotten. 

Det ska hävdas vara ett problem inom idrotten, eftersom det är en öppen arena för många 

människor där Sverige anses fostrar sina barn och ungdomar. Frågan som ska ställas är då hur 

man vill att barn och ungdomar ska få för uppfattning om idrotten, om de ska bära med sig 

upplevelser som de kan utsättas för eller om dem ska föra idrottens ideologi vidare till nästa 

generation. Om man inte ser det som ett problem och förespråkar öppenhet så kan det innebä-

ra en förminskning av dem som blivit utsatta för sexuella trakasserier eller övergrepp i sam-

band med idrotten.   
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Slutord 
 

Sexuella övergrepp inom idrotten är ett svårt ämne att diskutera eftersom många har en ideali-

serad bild av idrotten som god. Förekomsten av sexuella övergrepp däremot stämmer inte 

överens med den idealiserade bilden vilket kan vara anledningen till att det är svårt att disku-

tera. Idrotten är fortfarande ett område som är god, det är för många en miljö där man finner 

sina vänner för livet, goda relationer med sina tränare och det kan leda till en god hälsa livet 

ut. Meningen med studien är inte att skrämma bort någon från idrottssektorn eller förmedla en 

skev bild av att alla ledare ska misstänkas för övergrepp. Idrotten i Sverige hade antagligen 

inte överlevt om det inte vore för alla fantastiska ledare som lägger ned sin själ i föreningar 

runt om i landet. Dock ska man vara medveten att det inte alltid är den gängse bild som för-

medlas som är verkligheten för alla. Idrotten som alla andra samhällsinstitutioner är en plats 

där man särskiljer kvinnor och män på grund av dess kön, det förekommer trakasserier och 

sexuella övergrepp om ledarskapet tillfaller fel person och alla ledare är inte lämpliga fostrare. 

Ledarskap innefattar subjektiva normer, värderingar och attityder, vilket kan innebära om fel 

ledare utövar ledarskap kan det få konsekvenser för barn och ungdomar. Så länge ledarskapet 

är ideellt så är det kanske så att krav inte kan ställas på ledarskapet, genom att ställa för höga 

krav om att ledare ska ha pedagogiska utbildningar kan risken bli att det inte finns några leda-

re kvar för att bedriva idrott. Då kanske det skulle leda till att det blir dyrt att utöva idrott eller 

att det endast blir en elitverksamhet som utgör att gemene man inte kan utöva idrott. Det blir 

en svår balansgång.  

 

Inställningen till policydokumenten är också att det är långt spann på information. Det tar tid 

innan det når föreningen och föreningens medlemmar. Reflektionen som dras i detta sam-

manhang är att sexuella övergrepp kan nog inte ses som ett problem förrän det ses som ett 

större problem i samhället, vilket det kanske redan gör men det skulle behövas mer informa-

tion. Respondenterna tyckte att det var svårt att definiera sexuella övergrepp och det kan vara 

en slutsats att gemene man inte är bekant med problemet. Därmed gjorde Patrik Sjöberg en 

enorm insats med sin självbiografi eftersom man har börjat prata mer om sexuella övergrepp 

inom idrotten. Det skulle behövas vidare forskning kring ämnet som svarar på frågor hur stort 

är problemet, föra statistik om hur det ser ut i Sverige samt om det är mer vanligt i individuel-

la idrotter än i lagidrotter.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 

Bakgrund: 
Berätta lite om dig själv. 

 Vilket år är du född? 

 Vad kommer du ifrån? 

 Vad sysslar du med i dagsläget?  

 Utbildningsbakgrund? 

 Kan du berätta för mig hur du kom i kontakt med friidrotten? Genom 

föräldrar? Kompisar? Barnen? Annat? 

 Vad har du för relationer till sporten idag, tränare, ledare, aktiv eller 

något annat? 

Patrik Sjöberg-affären: 

 Förra året inträffade den så kallade Patrik Sjöberg-affären genom 

hans självbiografi Det du inte såg. Har du läst boken?  

 Historian uppvaktades väl av media, följde du debatten? Hur känner 

du inför händelsen? Har du själv sett något?  

 Tror du att det är unik situation det som hänt Sjöberg? 

 Sexuella övergrepp är nästintill ett tabubelagt ämne inom idrotten, 

tror du att Sjöbergs bok ger möjlighet till en öppnare diskussion 

kring ämnet? 

 Efter att Sjöberg- affären har uppdagats har mycket sats i rullning, 

exempelvis satsar friidrottsförbundet på värdegrundsfrågor och detta 

är ett arbete som ska vara förebyggande, känner du till det? 

 Tror du att det kan hjälpa för att motverka att sexuella trakasserier 

och övergrepp? 

  Hur tycker/anser du att man bäst arbetar med frågor av liknande ka-

raktär?  

 Hjälper det med policys och hur gör man för att det ska efterlevas? 
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Synen och erfarenheter av ledarskap inom friidrotten: 

 

 I många ledarskapsböcker som inriktar sig på idrott talas det om att leda-

ren har det yttersta ansvaret och ska veta allt om tävling och träning, är 

det viktigt att ledaren kan allt detta? Finns det andra aspekter som är 

minst lika viktiga? Vad har du för erfarenhet inom friidrotten? 

 Vad fokuserar man på som ledare inom friidrotten, är det resultat, presta-

tionsnivå eller fokuserar han/hon på andra mål som exempelvis utveck-

landet av goda personliga egenskaper? 

 Pratar ni någon gång om hur attityder, normer och värdering är kring le-

darskapet inom friidrotten? Eller är det något som man inte pratar om? 

Tycker du att dina tränare eller ledare har förmedlat goda värderings-

grunder gällande friidrotten? 

 Vilken relation ska man ha till sin tränare/ledare? Tar du med dig något i 

framtiden från din ledare eller andra ledare runt omkring dig? 

 Kommer du någon gång själv att bli tränare och vad är det viktigaste 

som du kommer att sträva mot, prestation, resultat, både och? Relatio-

nen, normer, värderingar? 

Sexuella trakasserier och övergrepp: 

 

 Varför tror du att man undviker ämnet sexuella trakasserier övergrepp? 

Hur skulle du välja att definiera ämnet?  

 Vad anser du vara sexuella trakasserier eller övergrepp? 

 Vad tror du att man ska göra åt det för att det inte ska förekomma? Mera 

tränare, prata om ämnet mer, offentliggöra att problemet finns? Berätta 

för barn vad det är? Vad tror du? 

 Tror du att det går att motverka inom idrotten, hur i så fall? 

 Har du något som du vill tillägg 

 

 

 


