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Förord  

Denna uppsats skrevs under våren 2017 med inriktning organisation inom företagsekonomi, 

Sport Management vid Södertörns högskola. Det har varit intressant att göra denna 

undersökning då vi båda, tidigare varit aktiva inom idrotten samt har ett brinnande intresse för 

en fungerande svensk idrottsrörelse på alla plan.  

 

Tack till! 

Under arbetets gång har vi haft stor hjälp av vår handledare Michael Levin, för bra 

diskussioner och utveckling i rätt riktning. Vi vill tacka Åsa Bäckström, lektor och forskare på 

GIH som vid arbetets början gav oss bra infallsvinklar.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till Stefan Bärlin, marknadschef på IF Brommapojkarna som 

under arbetets gång varit en tillgång och behjälplig för kontakt med våra respondenter. 

Slutligen vill vi tacka samtliga respondenter, för att ni ställt upp och gjort det möjligt för oss 

att genomföra denna undersökning.  

 

  

Angelica Hjorth Stålgren och Emil Widmark  

Södertörns högskola, Stockholm, Maj 2017  



	

	

Sammanfattning 
Författare: Angelica Hjorth Stålgren och Emil Widmark 
Handledare: Michael Levin 

Titel: Hur implementeras styrdokument gällande jämställdhet inom svensk fotboll? En studie 

om fotboll och jämställdhet 

Datum: Maj 2017 

Bakgrund: Jämställdhetsfrågan har under många år varit uppe på agendan och ett problem 

inom svensk idrott. Historiskt sett har fotbollen varit mansdominerad, men under senare år har 

det börjat arbetas aktivt med en mer jämställd idrott. 2011–2017 formulerade RF sitt senaste 

jämställdhetsarbete med olika mål där ett av de var, ”att bägge könen ska vara representerade 

med 40 % på alla plan i organisationerna”, men trots omfattande styrdokument har knappt 

några förbättringar skett.   

Syfte: Syftet med denna undersökning är att förmedla en förståelse för hur styrdokument 

inom jämställdhet implementeras. Hur de verkställs inom svensk fotboll och hur IF 

Brommapojkarna som förening aktivt arbetar med direktiven. 

Metod: En kvalitativ undersökning som bygger på semi-strukturerade intervjuer. 

Slutsats: Efter genomförd undersökning anser vi att läroplansteori går att applicera på 

idrottsrörelsen. Kommunikationen mellan de olika instanserna är uppbyggda med samma 

grundtanke men det är flera aktörer som påverkar och styr. Tillskillnad från läroplansteori 

som utgår ifrån skolans värld, skiljer den sig på samtliga arenor då idrotten bygger på ideellt 

engagemang.  

 

Nyckelord: Fotboll, jämställdhet, organizational change, läroplansteori, genusregimer 

  



	

	

Abstract 
Author: Angelica Hjorth Stålgren och Emil Widmark 
Mentor: Michael Levin 

Title: How is control documents about gender equality implemented in Swedish football? A 

study about football and gender equality 

Date: May 2017 

Background: The gender equality issue has been on the agenda for many years and a 

problem in Swedish sport. Historically, football has been dominated by men, but in recent 

years the sport has begun to work actively towards a more equal sport. In 2011-2017, RF 

formulated its most recent gender equality work with different goals, one of which was that 

both sexes should be represented by 40% on all levels in organizations, but in spite of 

extensive governance documents, there have been few improvements.  

Aim: The purpose of this survey is to convey an understanding of how gender equality 

documents are implemented. How they are implemented in Swedish football and how IF 

Brommapojkarna as an association actively work with the directives. 

Method: A qualitative survey based on semi-structured interviews. 

Conclusion: After completing the survey, we believe that curriculum theory can be applied to 

the sports movement. Communication between the different bodies is based on the same basic 

idea, but there are several factors that influence and control. Unlike curriculum theory based 

on the world of school, it differs in all arenas as sport is based on volunteering. 

 

Key words: Football, gender equality, organizational change, curriculum theory, gender 

regimes  

  



	

	

Förkortningar  

BP-  IF Brommapojkarna  

EU – Europeiska unionen 

RF – Riksidrottsförbundet 
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StFF – Stockholms fotbollförbund 

SvFF – Svenska fotbollförbundet 
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1. Inledning 

I den inledande delen ges en beskrivning av hur Sveriges nationalsport – fotbollen –

utvecklats för män respektive för kvinnor. Viktiga begrepp som genus och 

jämställdhet behandlas samt hur föreningsstrukturer ser ut inom svensk idrott.  

1.1 Bakgrund  

Den moderna fotbollen har sin grund i England i mitten på 1800-talet. Endast män hade 

möjligheten att delta och reglerna var få (Jönsson, 2014). Han fortsätter förklara att lagen till 

en början fick använda sig av vilka fysiska medel som helst förutom mord för att lyckas få in 

bollen i motståndarmålet. I och med sportens snabbt växande popularitet inom både 

”hemlandet” England och resten av världen ställdes det högre krav på regler och att sporten 

skulle bli generaliserad, så att den kunde utövas var som helst i världen med samma 

premisser. Detta ledde till att ambitiösa fotbollsföreningar startades upp och att uppstyrda 

seriesystem skapades av de då nyskapade fotbollsförbunden över hela världen. Den allra 

första ”fotbollsligan” skapades 1888 i England och innehöll 12 stycken herrlag (Jönsson, 

2014).  

 

Fotbollen har sedan sin start varit starkt mansdominerad, mycket på grund av att samhället 

under fotbollens uppkomst såg kvinnor som hemmafruar och inte atleter som utövade fysiska 

aktiviteter. Trots detta startade det allra första damlaget i Preston, England 1894 ”Dick Kerr’s 

Ladies” (Williams, 2003). Även om det var damer som spelade på plan antyder fortfarande 

lagets namn att det är en man som bestämmer över damerna. Laget var aldrig med i 

seriesystem utan spelade ett fåtal ”uppvisningsmatcher” där eventuella intäkter gick till 

välgörenhet (Williams, 2003). År 1921, beslutade det engelska fotbollsförbundet FA, att helt 

förbjuda kvinnlig fotboll, då sporten inte ansågs som lämplig för kvinnor. Det tog ända till 

1969 då synsättet på kvinnor och fotboll började förändras och det allra första 

damfotbollsförbundet bildades i England (Williams, 2003).  

 

Damallsvenskan, motsvarigheten till herrarnas högsta serie i fotbollssverige, introducerades 

så sent som år 1988, vilket gav damerna större möjligheter att utbildas till fotbollsspelare men 

även till ledare. Värt att notera är dock, att trots att fler och fler kvinnor utövar sporten fotboll 

är den fortfarande än idag starkt mansdominerad på ledar- och organisationsplan, både inom 
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herr- och damfotbollen. Ett tydligt exempel från idag är att av damallsvenskans 12 lag år 

2017, är det endast ett av lagen som har en kvinna som tränare (TT, 2017). 

 

Idrotten som Sveriges största folkrörelse, och fotbollens stora roll i samhället, har den ett 

ansvar att vara förebild i paritet med samhällets utveckling. Därav är det viktigt att fotbollen 

följer med i utvecklingen och aktivt arbetar mot samma mål som resten av samhället för att i 

längden nå en större acceptans (Carlsson & Hedenborg, 2009). 

 

1.2 Genus och jämställdhet 

1.2.1 Genus 

Connell (1999) talar om genus som ett sätt att organisera social praktik. Connell & Pearse 

(2015) förklarar vidare att genus är en nyckeldimension i vårt privatliv, våra sociala relationer 

och vår kultur. Det är en arena där vi ställs inför svåra praktiska frågor som rör rättvisa, 

identitet och till och med överlevnad.  

 
Det finns flera olika definitioner av termen genus. Connell & Pearse (2015) skriver att den 

vanligaste användningen syftar på den kulturella skillnaden mellan män och kvinnor som 

bottnar i den biologiska uppdelningen, i hanar och honor. I detta fall bygger tanken på 

dikotomi1 och skillnad. Dikotomi inom genus handlar alltså om en helhet som i detta fall är 

hela mänskligheten och att den i sin tur är uppdelad i endast två kön, man och kvinna.  

 

1.2.2 Jämställdhet 

Med förståelsen för dikotomin inom genus, kan vi beskriva begreppet jämställdhet. Vi har 

valt att utgå från ”European Institute for Gender Equality” definition. Det är ett självständigt 

organ inom EU som är inrättat för att bidra och stärka främjandet av jämställdhet mellan män 

och kvinnor. De definierar begreppet jämställdhet så här: 

“This refers to the equal rights, responsibilities and opportunities of women and men and 

girls and boys. Equality does not mean that women and men will become the same but that 

women’s and men’s rights, responsibilities and opportunities will not depend on whether they 

are born male or female. Gender equality implies that the interests, needs and priorities of 

both women and men are taken into consideration, recognizing the diversity of different 

																																																								
1 Dikotomi syftar på en helhet som är uppdelad i två specifikt separata delar och att allt inom helheten antingen 
tillhör den ena delen eller den andra (Nationalencyklopedin, 2017). 
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groups of women and men. Gender equality is not a women’s issue but should concern and 

fully engage men as well as women. Equality between women and men is seen both as a 

human rights issue and as a precondition for, and indicator of, sustainable people-centred 

development.” (European Institute for Gender Equality, 2017) 

 

Som EU-organet beskriver jämställdhet, handlar det om att samma skyldigheter och 

rättigheter gäller för båda könen, att alla ges lika förutsättningar och möjligheter oberoende 

kön. Vi har valt att utgå ifrån EU:s definition av jämställdhet, då Sverige är en del av unionen 

och våra lagar och regler formas och utvecklas utifrån deras riktlinjer.  

 

1.3 Föreningsstrukturer 

1.3.1 Riksidrottsförbundet  

Idrotten är Sveriges största folkrörelse där Riksidrottsförbundet, RF, är den svenska idrottens 

högsta instans (Svensk Idrott: RF, 2017). RF är en paraplyorganisation2, med övergripande 

ansvar för 71 stycken specialidrottsförbund3. Förbundet har 3 miljoner medlemmar via de 

olika SF ner till föreningsnivå, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av hela den svenska 

befolkningen (SCB, 2017). Förbundets främsta mål är att både stötta specialidrottsförbunden 

samt vara representant för hela den svenska idrottsrörelsen gentemot myndigheter, 

organisationer och politiker. Deras uppgifter består också av fördelning av statens anslag ut 

till förbund och föreningar, samordning av arbetet kring de värdegrundsfrågor som idrotten 

vill jobba efter samt inspirera utvecklingen av den svenska idrotten. (Verksamhetsberättelse: 

RF, 2015) 

 

RF:s arbete för jämställdhet inom idrotten började i slutet på 70-talet, närmare bestämt 1977. 

Det var då det första konkreta styrdokumentet för jämställdhet lanserades, ”Idrott tillsammans 

på lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar” som hade sin grund i den 

jämställdhetspolitiken som regeringen tog fram 1972 (Jämställdhetsarbete: RF, 2011). Sedan 

dess har RF skapat och utvecklat en mängd styrdokument för att få deras jämställdhetsarbete 

att fungera i praktiken. Det senaste arbetet kring jämställdhet introducerades år 2011 med 

avstämningsplan år 2017, där var det övergripande målet att ”kvinnor och män ska ha samma 

möjligheter, rättigheter samt skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden i 

																																																								
2 En övergripande organisation som har mindre organisationer under sig (Nationalencyklopedin, 2017). 
3 Specialidrottsförbund är ett av RFs 71 stycken medlemsförbund (Riksidrottsförbundet, 2015). 
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idrottssverige” (Jämställdhetsmål: RF, 2013). Detta övergripande mål delades upp i fyra 

stycken delmål som idrottens samtliga nivåer förväntades arbeta efter:  

• Kvinnor och män i alla beslutande organ är representerade med minst 40%. 

• Andelen kvinnor respektive män på högre befattningar, inom idrottens olika 

organisationer ska uppgå till minst 40%. 

• Valberedningar på alla nivåer, utöver ordförande, ska bestå av lika antal kvinnor och 

män. 

• Andelen kvinnliga och manliga tränare inom respektive idrott ska uppgå till minst 

40% (inom barn- och ungdomsverksamheten på föreningsnivå, vid 

riksidrottsgymnasierna, vid nationellt godkända idrottsutbildningar och vid SF:s 

landslagsverksamhet) (Jämställdhetsmål: RF, 2013). 

 

1.3.2 Svenska fotbollförbundet  

	
”En fotbollsmiljö med mångfald och jämställdhet blir effektivare, och dessutom roligare att 

vara del av” (Fogis, 2015). 
 

 
Svenska fotbollförbundet, SvFF, är svensk idrotts största specialidrottsförbund, SF, med 

omkring en miljon medlemmar varav 600 000 är aktiva spelare. Förbundet är i sin roll som 

SF, medlem i RF. Deras främsta mål är att fotboll som idrott ska fortsätta vara den största 

idrotten i Sverige samt hålla samman bredd och elit med hänsyn till samhällets syn på 

mångfald och integrering (Fogis, 2015). SvFF har inte ett arbete specifikt riktat mot 

jämställdhet, utan de inkluderar begreppet i deras mål om mångfald och inkludering. I sina 

stadgar har förbundet en egen fotbollsbaserad beskrivning av jämställdhet. 

 

Målsättningen med jämställdhetsarbetet inom fotbollen är att flickor, pojkar, kvinnor och män 

inom fotbollsrörelsen ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det innebär att: 

• Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter att utöva sin idrott, fotboll. 

• Kvinnlig och manlig fotbollsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt 

sätt. 

• Kvinnor och män ska ges samma möjligheter att utöva fotbollsledararbete och att ta på̊ 

sig fotbollsuppdrag.  
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• Både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas till vara på och 

får påverka fotbollens utveckling. (SvFF, 2009) 

 

1.3.3 IF Brommapojkarna  

IF Brommapojkarna är Europas största fotbollsförening sett till sina omkring 250 aktiva 

ungdomslag i olika seriespel, 200 pojklag och 50 flicklag (Värdegrund/Vision: BP, 2017). 

Antalet flicklag gör även föreningen till Sveriges största flickförening. Föreningen bildades 

1942 och var då som namnet antyder, till en början endast till för ”kvartersgrabbarna” som 

bodde runtomkring Brommaplan (Historia: BP, 2017).  

Idag är föreningen till för alla, oavsett kön eller ursprung, även om BP fortfarande har sitt 

fokus på att främst locka till sig spelare i föreningens närområde. Även om föreningens namn 

klingar ”maskulint” jobbar BP idag aktivt för en ökad jämställdhet och integration, både på 

organisations- och plannivå (Stadgar: BP, 2017). 

IF Brommapojkarna har ingen egen definition på jämställdhet men har inskrivet i stadgarna 

att: 

”Föreningen skall också verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ 

får sådan sammansättning att jämställdhet nås mellan kvinnor och män samt att ungdomar 

ingår.” (Stadgar: BP, 2017) 

 

BPs organisation är stor och är organisatoriskt uppdelat i fem nivåer. Den första nivån i 

organisationen är styrelsen. Styrelsen har övergripande ansvar för verksamheten och består av 

tio personer, tre är kvinnor och sju män. Under styrelsen finns det två olika grenar, kansliet 

och kommittéer. Kansliet är motorn i hela verksamheten och där arbetar 18 personer, två 

kvinnor och 16 män. En av kvinnorna är administrationsansvarig och den andra är 

ekonomiansvarig (Kontakt: BP, 2017). Det finns även sju olika kommittéer som är ansvariga 

för olika delar av verksamheten som; flick, pojk, dam, herr, akademi, marknad, anläggning 

(Kommittéer: BP, 2017). I kommittéerna sitter en blandning av människor, folk från styrelsen, 

kansliet och andra ideella krafter som är med av eget intresse.   



	

	 6 

Figur 1. IF Brommapojkarnas organisationsstruktur. 

 

1.4 Problembakgrund 

Wickman (2012) beskriver det stora problemet som den svenska idrottsrörelsen har, att 

verkställa de teoretiska styrdokument som finns i praktiken. Arbetet går framåt, men det går 

enligt många för långsamt (Wickman, 2012). De senaste 30-åren har jämställdhetsfrågan varit 

på agendan hos alla olika instanser inom svensk idrott, förbund och föreningar men idrotten 

har haft svårt att följa resten av det svenska samhällets utveckling (JämO, 2017). 

Fotbollsföreningar har ett problem med att kommunicera ut de mål som kommer uppifrån till 

förändringar i praktiken. Det är många steg som styrdokumenten ska förmedlas via och det 

finns utrymme för tolkningar. Idag arbetas målen fram av RF samt inom SF men på vägen 

tolkas målen och det sker ingen eller mycket liten förändring på föreningsnivå (Wickman, 

2012). 

Jämställdhetsarbetet går långsamt, det ges ut styrdokument med mål och riktlinjer som 

föreningarna ska verkställa, men ner på föreningsnivå syns ingen eller väldigt liten skillnad 

(Wickman, 2012). För att försöka få en förståelse för hur direktiv inom jämställdhet sprids 

och implementeras utgår denna undersökning från läroplansteori. Teorin är tänkt att 

appliceras på hur styrdokumenten förmedlas genom de olika faserna i processen och hur 

målen tolkas och appliceras inom de olika instanserna (Linde, 2012). 
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BP är en elitfotbollsförening4 där ett stort antal personer är involverade och arbetar på olika 

nivåer inom organisationen. Idag arbetar det 18 personer på kansliet, två kvinnor och resten 

män. En kvinna arbetar som administrationsansvarig och den andra som ekonomiassistent, 

medan männen är ansvariga för det sportsliga (Kontakt: BP, 2017). Det visar tydligt hur det 

ser ut inom föreningen idag, den ojämna fördelning mellan män och kvinnor och deras 

respektive ansvarsområden, vilket är det problem vi vill belysa.  

 

1.5 Problemformulering 

BP är Sveriges största idrottsförening och arbetar enligt sig själva aktivt med jämställdhet 

inom föreningen men idag är de inte i närheten av att nå svensk idrotts uppsatta mål. Utifrån 

RF:s mål om att svensk idrott på organisationsnivå ska:  

• Kvinnor och män i alla beslutande organ är representerade med minst 40%. 

• Andelen kvinnor respektive män på högre befattningar, inom idrottens olika 

organisationer ska uppgå till minst 40%. 

• Valberedningar på alla nivåer, utöver ordförande, ska bestå av lika antal kvinnor och 

män (Jämställdhetsmål: RF, 2013). 

Med utgångspunkt från de ovan nämnda målen har BP en lång väg kvar för att bättre uppfylla 

de bestämda målen inom jämställdhet. Det krävs förändringsverktyg inom organisationen för 

att de styrdokument som finns ska kunna översättas och genomföras i praktiken. Det kan 

anses enkelt att utveckla mål i skrift som är legitima för en jämställd förening, men att kunna 

verkställa det i praktiken är annat, ord stämmer inte alltid överens med handlingar. Våra 

frågeställningar har utvecklats utifrån de problemen som beskrivs ovan. Jämställdhetsfrågan i 

styrdokumenten har sedan 1977 varit på agendan men trots den långa tiden har målen inte 

uppfyllts på föreningsnivå idag.   

  

																																																								
4 Elitfotbollsförening är en fotbollsförening inom de två högsta divisionerna inom svensk fotboll (Svensk 
Elitfotboll, 2017). 
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1.6 Syfte 

Syftet med undersökningen är att se hur en elitfotbollsförening arbetar i praktiken för att öka 

jämställdheten inom fotbollen med hjälp av de tillgängliga styrdokument som RF och SvFF 

har arbetat fram. Ta reda på om läroplansteorin kan appliceras inom idrottsrörelsen för att 

styrdokumenten från högsta instans, ska leda till en förändring på föreningsnivå. Vårt 

vetenskapliga bidrag är att förmedla en förståelse för hur styrdokument inom jämställdhet 

implementeras och verkställs inom svensk fotboll.  

 

1.7 Frågeställningar 

Huvudfrågeställning 

• Är läroplansteori applicerbar för att förklara hur en elitfotbollsförening 

implementerar styrdokument gällande jämställdhet i praktiken? 

	
Underfrågeställning 

• Hur arbetar IF Brommapojkarna med jämställdhet? 
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2. Teoretisk referensram 

I denna del ges argumentation och koppling till valda teorier, exempel på forskning 

som genomförts angående implementering av organisationsförändringar samt 

forskning inom jämställdhet och idrott  

2.1 Teoriöversikt 

Tidigare forskning är begränsad gällande genomförandet av innehållet i styrande dokument 

inom idrottsvärlden. Det har lett till att vi valt att utgå främst från ”läroplansteori” för att få en 

bild av om implementeringen av nya styrdokument kan ske på motsvarande sätt inom 

idrottsorganisationer som inom skolorganisationer. Vi har även kompletterat undersökningen 

med en teori om genusarrangemang, genusmönster och genusregimer för att tydligare kunna 

redogöra för undersökningens resultat ur ett jämställdhetsperspektiv.  

 

2.2 Teorier 

2.2.1 Läroplansteori   

Läroplansteori tar sin grund i ”ramfaktorteorin” som utvecklades under 1967 (Wahlström, 

2016). Det handlar om ett samband mellan ramar-process-resultat, och kallas 

ramfaktorteoretiskt tänkande. Det är en basmodell för att förstå olika faktorer, eller former av 

handlingsutrymmen som påverkar undervisningens resultat på olika sätt i olika situationer 

(Wahlström, 2016). 

 

Ramfaktorteorin tog form inom undervisningssociologi, där forskningens uppgift var att 

undersöka olika effekter av statliga styrinstrument. Det handlade om undervisningstimmar, 

klasstorlekar och där politikernas uppgift var att fatta sina beslut på grundval av forskningens 

resultat (Wahlström, 2016). Under 1970-talet, lyfte pedagogikforskaren Ulf P. Lindgren 

uppmärksamheten kring det här och hur en läroplan byggs och den förankring den har i 

relation till historisk tid och det samhället som skolan och läroplanen utgör en del av 

(Wahlström, 2016). Det var då ”ramfaktorteorin” utvecklades till ”läroplansteorin”, där 

historiska och samhälleliga aspekter ses som påverkade ramar/anledningar till vilken 

utbildning som bli möjlig.  

 



	

	 10 

När den svenska ramfaktorteorin kom i kontakt med ”nya” kritiska utbildningssociologin, 

riktades ett intresse kring hur samhället reproducerade vissa maktförhållanden, där skolan är 

en del av den maktapparaten, och hur sociala klasskillnader reproducerar från generation till 

generation (Englund, 1990). 

 

Lundgren (1989) presenterar det läroplansteoretiska perspektivet, där läroplansteori ses som 

ett försök att bygga kunskap om hur en utbildningsprocess mål, innehåll och metodik formas i 

vissa samhällen och i vissa kulturer. En läroplan kan presenteras på tre olika sätt; i textform, 

som program och som idésystem (Wahlström, 2016). Läroplanen anses inte endast vara ett 

styrdokument utan en filosofi och de föreställningar som finns bakom en konkret läroplan 

(Lundgren, 1989). Det är en samling principer som uttrycker vilka dominerande 

föreställningar som bygger upp en viss läroplan, kallas för läroplanens kod (Lundgren, 1989).  

 

Tre viktiga delar i läroplansteori som denna undersökning fokuserar på är; de tre arenorna, 

discursive governance och mänskligt handlade.  

Läroplansteorins tre arenor: 

• Formuleringsarenan. I denna 

arena skapas nya mål och riktlinjer  

• Transformeringsarenan. Här tas 

målen emot och tolkas. 

• Realiseringsarenan. Här 

konkretiseras målen och praktiseras 

i verksamheten. (Linde, 2012) 
 

        Figur 2. Läroplansteorins arenor. 
Inom det tre arenorna finns det flertalet aktörer. Realiseringsarenan består av det som händer 

i klassrummet vilket innefattar huvudaktören läraren och bi-aktören eleverna. Vid 

strukturella förändringar som vid implementering av nya styrdokument är lärarna den 

viktigaste delen i klassrummet som agerar efter eget intresse, vad som förväntas av hen samt 

vilka yttre villkor som existerar (Linde, 2012). Transformeringsarenan består av de enskilda 

skolorna och skolledarna. De enskilda skolorna har sin skolkultur (Linde, 2012). Beroende på 

om styrdokumenten ligger i linje med skolkulturen avgör också om de snabbt kan appliceras 

framgångsrikt (Linde, 2012). I och med privatiseringen av skolsystemet har också skolledarna 

en större roll, att deras personliga åsikter och mål är i riktlinje med styrdokumenten 
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underlättar appliceringen på skolans verksamhet (Linde, 2012). Formuleringsarenan 

innefattar det civila samhället och staten. Det civila samhället syftar på alla olika intressenter 

”ovanför” den enskilda skolan, t.ex. myndigheten5 Skolverket som också är den myndighet 

som har ansvar för formulerandet, skapandet samt uppföljningen av styrdokumenten (Linde, 

2012). Staten är en aktör inom formuleringsarenan genom att styra nya läroplaner via lagar 

och regler men har också en del i transformeringsarenan genom lärarutbildningar, kurser samt 

inspektion och utvärdering (Linde, 2012). Vidare beskriver Linde (2012) hur ytterligare 

aktörer påverkar de olika arenorna. Det är inte så enkelt att säga att formuleringsarenan består 

av en aktör, transformeringsarenan en aktör samt realieringsarenan en aktör. I exempelvis 

både transformeringsarenan och realiseringsföräldrarna har föräldrarna ett stort inflytande på 

sitt barns skolgång. Intressenter, organisationer och företag inom skolbranschen påverkar 

samtliga arenor (Linde, 2012). Varje arena och dess aktörer har sin egen historia vilket 

påverkar appliceringen av nya strategier, styrdokument och idésystem (Linde, 2012).  

 

Wahlström (2016) beskriver även betydelsen av den ökade integreringen och samordningen 

mellan europeiska organ och organisationer som ständigt blir lika varandra. Wahlström 

(2016) fortsätter om hur styrande organ inte längre bara är aktörer som skapar regler, utan 

även själva följer regler som andra organ skapat. Då EUs organ gått från en traditionell 

styrning med lagar och regler inom skolsystemet till en mjukare och indirekt styrning har 

även den svenska staten gjort det, även kallat discursive governance6. Discursive governance 

är baserad på kvantitativa data, riktlinjer och rekommendationer för att implementera, 

applicera samt utvärdera styrdokument och dess praktiska verkan. Problemet med den 

mjukare styrningen är att det saknas tydligt uttryckta sanktioner om regler inte följs och den 

mjukare styrning ställer högre krav på granskning där olika verktyg som utvärdering, 

övervakning, inspektion och tillsyn är aktuella för att ha möjlighet att granska en organisation 

(Wahlström, 2016). 

  

																																																								
5 En myndighet är en del av de statliga departementen och har som främsta uppgift att se till att de lagar och 
regler som riksdag och regering beslutat om blir verklighet inom sitt område (Myndigheter: Regeringen, 2014) 
6 En gemensam uppfattning om nuläge, målsättning och strategi skapas via experter, myndighetsrepresentanter 
och regeringsföreträdare som träffas i en ständig ström av samtal, möten, konferenser och överläggningar 
(Wahlström 2016)	
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Inom organisationer ger varje individ sinsemellan skilda tolkningar av de styrdokument som 

finns, baserat på deras livshistoria, yrkeserfarenheter och utbildningar som dominerat deras 

egna akademiska studier återspeglar sig i hur de agerar i praktiken (Linde, 2012). Han 

beskriver fyra olika bestämmande faktorer som styr mänskliga handlingar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                        Figur 3. Fyra faktorer som styr det mänskliga handlande (Linde, 2012). 

 

Det mänskliga handlandet är starkt involverat i samtliga arenor och baseras på uppfattningar 

och sociala sammansättningar i närområdet (Linde, 2012). I den kontext individen är verksam 

i finns traditioner och normer som påverkar hur nya riktlinjer implementeras i praktiken. En 

individ agerar antingen utifrån sig själv eller efter att ställt sig frågan hur det kommer tas emot 

av organisationen och samhället (Linde, 2012) 
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2.2.2 Genusarrangemang, genusmönster och genusregim 

Inom genusforskningen har det forskats mycket på organisationer med fasta 

genusarrangemang, ett exempel är skolorganisationer och de sociala indelningarna som sker 

beroende på om du är pojke eller flicka (Connell & Pearse, 2015). Dessa tydliga mönster som 

finns inom genusarrangemang kallas för institutionens genusregim (Connell & Pearse, 2015). 

Undersökningar inom främst skolor, kontor, fabriker, arméer, poliskårer och idrottsföreningar 

försöker kartlägga dessa olika genusregimer för att kunna förstå dem och samtidigt förstå hur 

de utvecklas med tiden (Connell & Pearse, 2015). Vidare skriver Connell & Pearse (2015) om 

hur dagens organisationer ofta har tydliga genusregimer, då det generellt är männen som sitter 

på höga chefspositioner eller har fysiskt krävande arbetsuppgifter och kvinnor sitter i 

receptionen eller arbetar inom omsorg. Genusregimer inom de olika organisationer med fasta 

arrangemang ingår i ett större sammanhang som grundar sig längre tillbaka i tiden. 

 

Connell & Pearse (2015) kallar detta för samhällets genusordning. De menar alltså att 

institutionens genusregim ofta överensstämmer med samhällets ordning men att det kan skilja 

sig ändå beroende på bransch. Hade samhället varit helt jämställt hade alltså troligtvis de allra 

flesta organisationer också varit det. Connell & Pearse (2015) skriver om att se på en 

uppsättning av genusarrangemang, antingen genom genusregim inom en institution eller den 

genusordning som existerar i ett samhälle, som en samling av relationer mellan människor, 

grupper och organisationer. Detta kallas för genusrelationer som ständigt skapas och 

återskapas i vardagen (Connell & Pearse, 2015). West & Zimmerman (1987) skriver om hur 

genus skapas i vanliga interaktioner, att människan hålls som ansvarig att genusordningen ser 

ut som den gör då det vardagliga uppförande utgår från den förmodade könskategori som man 

eller kvinna. De menar att det är vi som skapar genus men samtidigt att det inte är lätt att 

ändra synsättet då det är så starkt implementerat i samhällets normer. Även om fokuseringen 

på genus i samhället ständigt ökar kommer det ta lång tid att nå de resultat samhället vill nå, 

detta för att dagens genusordning i samhället grundade sig för länge sen. 
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Connell & Pearse (2015) beskriver en modell där de skiljer på fyra olika genusdimensioner: 
 

Figur 4. De fyra genusdimensioner (Connell & Pearse, 2015). 
  

• Syftar på bilden av män som en härskande könklass som 
bekräftas av mäns makt över kvinnor och att kvinnor beskrivs 

som passiva.
Maktrelationer

• "Den könsbaserade arbetsfördelningen", och syftar på att 
vissa arbeten alltid görs av män och andra arbeten av kvinnor.

Produktion, 
konsumtion och 
genusbetingad 
ackumulation

• Bygger på vikten av känslomässiga engagemang i människors 
liv. Dessa engagemang kan vara både positiva och negativa. 

"könstypiska yrken" där det förutsätts att en individ har en viss 
känslomässig relation till kunden för att kunna utföra sitt yrke. 

Känslomässiga 
relationer

• All social praktik innebär att vi tolkar världen. Begreppen 
man och kvinna hänvisas till: "ett jättelikt system av 

uppfatttningar, förutsättningar, undertoner och anspelningar 
som har ackumulerats under hela vår kulturella historia".

Symbolism, kultur 
och diskurs
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2.3 Teorier inom organisationsförändring 

Det har forskats mycket på hur generella organisationer översätter riktlinjer och styrdokument 

mellan varandra. Hayes (2014) pratar ”organizational change”, alltså 

organisationsförändringar och hur organisationer anammar nya riktlinjer från att först 

identifiera problem till att implementera de lösningar som finns i praktiken. Lozano (2013) 

har analyserat olika undersökningar för att hitta verktyg hur riktlinjer och styrdokument 

appliceras i praktiken för en hållbar funktion i längden. Resnick (2010) har tagit fram 

perspektivet ”Nested learning system”. Det är en modell som omfattar tre nivåer och 

beskriver kommunikationen mellan och inom olika lager i skolans organisation. Det utgör ett 

analytiskt redskap för att förstå den lokala implementeringsarenan och möjliggör diskussion 

kring kommunikationen, interaktionen och innehåll i reformprocesserna, vertikalt-och 

horisontellt på olika nivåer. 

 

Redelius, Kempe-Bergman, Larsson & Linghede (2016) diskuterar hur idéer översätts och 

appliceras mellan olika instanser inom idrotten och skillnaden mellan att vara anställd eller att 

arbeta ideellt.  

 

De moderna ”organizational change” teorierna, kom på 1950-talet och beskriver 

tillvägagångssätt för att implementera förändring i en organisation (Mitchell, 2013). Kurt 

Lewin (1951) identifierade tre olika faser 

som är viktiga att ta hänsyn till innan en 

organisationsförändring som Rogers 

(1962) sedan utvecklade till en teori. 

Utifrån Rogers teori, utvecklade Lippitt, 

Watson & Westley (1958) en mer utökad 

modell att använda vid 

organisationsförändring.  

De ovan nämnda teorierna beskriver 

problem och lösningar för att implementera 

en förändring i en organisation. De utgår 

från olika faser som är viktigt att ta hänsyn 

till och har alla använts i stor utsträckning 

(Mitchell, 2013).                                               Figur 5. Comparison of change theories (Mitchell, 2013) 
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2.4 Tidigare forskning inom jämställdhet och idrott 

Det finns en rad forskare som studerat ämnet jämställdhet och idrott. Hirdman (1988), 

studerade innebörden av genussystem där vikten läggs på särskiljning av kön och att det är de 

manliga normerna som dominerar. Gilmore (1990) undersöker hur traditionellt maskulina 

arbeten fått sitt starka fäste genom historien och att de är svåra att erövra, att 

maskulinitetskampen utkämpas i en tydlig manlig sfär. R.W. Connell (2008) diskuterar om att 

idrotten i det stora skapades som ett verktyg mellan maskulint våld och social kontroll. Hon 

förklarar vidare att ”så länge det finns ett slag att utkämpa, krig att vinna, hårt arbete som 

måste utföras, så länge måste vissa av oss uppträda som män” (Connell R. W., 2008). 

 

2.5 Teoretisk koppling 

Läroplansteori behandlar främst, som tidigare nämnt, tre olika arenor och ett flertal aktörer 

inom dessa. Vi applicerar teorin inom denna undersökning för att få en ökad förståelse för hur 

implementeringsprocessen ser ut gällande styrdokument inom jämställdhet. Hur nya riktlinjer 

och styrdokument implementeras vertikalt mellan aktörerna och hur de påverkar processen. 

Vidare behandlar läroplansteori ”discursive governance” som appliceras på hur de högsta 

instanserna i den svenska idrottsrörelsen använder en ”mjukare” styrning för att nå ut sina 

direktiv på föreningsnivå. För att även få en förståelse för hur styrdokument kommer 

genomföras i praktiken har vi undersökt vilka faktorer i det mänskliga handlandet som styr, 

hur olika individer tolkar budskapet och omsätter det i handlingar, aktiva eller passiva.  

 

För att kunna dra paralleller till den mansdominans som alltid existerat inom fotbollen utgår 

vi även från genusregimer, som syftar på sammansättningar både historiskt och i vardagliga 

situationer (Connell & Pearse, 2015). Vi utgår ifrån Connell & Pearse (2015) fyra 

genusdimensioner där de beskriver maktrelationer, genusbetingad ackumulation, 

känslomässiga relationer och kultur. Detta för att kunna få en förståelse till varför idrotten, 

trots många år av utvecklande styrdokument, fortfarande ser ut som den gör ur ett 

jämställdhetsperspektiv.  

 
De problem vi hittade med teorierna inom organisationsförändring var först och främst att 

samtliga är anpassade för organisationer med vinstdrivande syften. Vinstmaximering är i 

dessa lägen den främsta orsaken till att göra organisationsförändringar och kan inte jämföras 

med svenska idrottsorganisationer som till allra största del har sin grund i ideellt arbete. Ett 
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annat problem var att teorierna inte heller analyserar hur implementering av 

organisationsförändringar sker vertikalt mellan organisationer. Undantaget är ”Nestle 

Learning System” som i likhet med läroplansteorin undersöker just implementering av 

organisationsförändringar mellan olika organisationer. Problemet här är att det inte finns 

mycket tidigare forskning inom teorin vilket gör det svårare att hitta relevant fakta och kunna 

applicera på vår undersökning.  
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3. Metod 

I följande del presenteras val av metod och genomförande av undersökningen. 

Fortsättningsvis förklaras tillvägagångssätt vid insamling av data samt kritik av vald 

metod.   

3.1 Forskningsmetod 

3.1.1 Kvalitativ undersökning 
Vi har genomfört en kvalitativ undersökning, vilket är en forskningsstrategi som lägger fokus 

på insamling och analys av data via ord som analysenhet (Denscombe, 2016). Vid en 

kvalitativ undersökning sker datainsamlingen via primärdata, data som vi själva samlar in, 

och förknippas ofta med småskaliga studier där forskarna har stor inblandning (Denscombe, 

2016). 

Kvalitativ forskning associeras med interpretivism, där läggs betoning på vår roll som 

forskare i konstruktionen av data. Där handlar det om att forskaren är den viktigaste 

”mätutrustningen” och dennes bakgrund, värderingar, identitet har en betydelse för det data 

som samlas in och används i analysen (Denscombe, 2016).  

Vi har valt en kvalitativ metod då den kändes bäst lämpad för undersökningen. Genom 

intervjuer med personer som arbetar och har kunskap inom ämnet samt personer som arbetar 

inom föreningen. Genom att vi samlat in primärdata få en uppfattning om hur personerna 

inom de olika instanserna arbetar och vilka variabler som är viktiga för att uppnå en jämn 

fördelning mellan bägge könen på alla nivåer.  

 

3.1.2 Fenomenologi 

Vår undersökning har en fenomenologisk infallsvinkel, vilket innebär att undersökningen 

betonas av subjektivitet, beskrivning, tolkning samt medverkan (Denscombe, 2016). 

Fenomenologi är också starkt kopplat till människors 

• uppfattningar och åsikter 

• attityder och övertygelser 

• känslor och emotioner (Denscombe, 2016) 

 



	

	 19 

Denscombe (2016) skriver hur fenomenologisk forskning intresserar sig för hur det sociala 

livet är konstruerat av dem som deltar i det, vilket är relevant för vår undersökning i och med 

att det kan liknas vid att jämställdhetssituationen inom svensk fotboll ser ut som den gör då de 

individer som verkar inom den under tid skapat den situation som råder.  

 

3.2 Forskningsdesign 

3.2.1 Fallstudie 

Vi har genomfört en fallstudie, då vi valt att studera en enda organisation utifrån ett tema. En 

fallstudie innebär att man väljer något specifikt som en plats eller organisation och gör en 

speciell granskning. Tillvägagångssättet vid fallstudie är att genom att studera det enskilda 

fallet/organisationen, skaffa sig insikter som kan få vidare konsekvenser (Denscombe, 2016). 

Det syftar till att poängtera det generella problemet och fokusera på hur relationer och sociala 

processer fungerar i sociala sammanhang. Vid en fallstudie undersöks även detaljer för att 

reda ut komplexiteten i givna situationer (Denscombe, 2016). I vårt fall har vi valt att 

undersöka IF Brommapojkarna och deras specifika arbete med jämställdhetsfrågan.  

 

3.2.2 Kvalitetsmått 

All forskning som genomförs handlar om att läsaren ska tro på det som står i undersökningen 

(Ahrne & Svensson, 2015). Det betyder att undersökningen behöver vara trovärdig för att få 

genomslag i både forskarvärlden och i samhället. De kvalitetsmått vi anser relevanta för vår 

undersökning är de samma som Ahrne & Svensson (2015) skriver om. De är tre sätt som kan 

göra undersökningen mer trovärdig för läsaren: ”Transparens, handlar om undersökningens 

”genomskinlighet” vilket betyder att vi avslöjar så mycket som möjligt om undersökningens 

tillvägagångssätt för att ge möjligheter till vidare diskussion och kritik. Triangulering, 

innebär att vi kombinerar olika metoder, teoretiska perspektiv och typer av data för att 

undersöka ett specifikt fenomen och komma fram till en objektiv och ”sann” beskrivning. I 

vår undersökning är det BP som är det specifika fenomenet. Återkoppling, betyder att vi efter 

färdigställandet av undersökningen återkommer till respondenterna för att låta de ge 

synpunkter på undersökningen”. (Ahrne & Svensson, 2015) 

 

Ahrne & Svensson (2015) beskriver också en undersöknings generaliserbarhet, vilket 

innebär om undersökningen går att generalisera till antingen en större population eller en 
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annan miljö än den forskaren har undersökt. Eftersom vår undersökning har genomförts på en 

organisation i sportbranschen och med semi-strukturerade intervjuer kommer undersökningen 

troligtvis ha låg generaliserbarhet (Ahrne & Svensson, 2015). Då BP som organisation valt att 

arbeta på ett sätt betyder det inte att andra organisationer arbetar likadant. 

	

3.2.3 Population och Urval  

Vår population är Svenska elitfotbollsföreningar. Vi har gjort ett explorativt urval kombinerat 

med ett icke-sannolikhetsurval.  Ett explorativt urval används vid småskaliga undersökningar 

och ger forskaren möjlighet att generera insikter och information (Denscombe, 2016). Vid 

icke-sannolikhetsurval har forskarna en valfrihet i urvalsprocessen gällde val av 

undersökningsobjekt samt vilka personerna som var lämpliga att intervjua (Denscombe, 

2016). 

 

Ett subjekt urval användes även då vi medvetet valt att undersöka en speciell idrottsförening 

som arbetar kring ämnet och var relevant för undersökningen. Vi har valt att undersöka BP då 

vi hade en ingång i organisationen och genom kontakter kunnat komma i kontakt med  

relevanta personer som arbetar med jämställdhetsfrågor inom de olika instanserna för att 

kunna få bästa möjliga resultat (Denscombe, 2016). 

 

3.3 Data 

Primärdata har samlats in och analyserats genom sex stycken semistrukturerade intervjuer 

med personer som arbetar inom RF, SvFF och BP. Undersökningen består även av 

sekundärdata i form av semi-strukturerade intervjuer, tryckta och digitala styrdokument, 

artiklar samt annan litteratur.  

	

3.4 Genomförande 

Undersökningens arbete inleddes med en litteratursökning kring idrott och jämställdhet för att 

bilda oss en grund i hur det fungerat och fungerar inom organisationer idag och hur 

utvecklingen sett ut. Vidare genomfördes ett förberedande samtal med Åsa Bäckström som vi 

diskuterade med och fick hjälp med hur vi skulle kunna fokusera vår undersökning. Hon 

hjälpte oss att få ett ytterligare förberedande samtal med Stefan Bärlin, marknadschef i BP, 

för att få en inblick i BPs verksamheten och hur deras tankar kring jämställdhet ser ut. 
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Därefter gjordes vårt urval, genom att använda BP som undersökningsobjekt då vi hade en 

ingång och möjlighet att intervjua personer inom organisationen 

 

Vi fortsatte vår litteratursökning och sökning efter teorier som kunde vara applicerbara på den 

inriktning och de frågeställningar vi valt. De valda teorierna använde vi sedan för att skapa ett 

intervjuunderlag till de semi-strukturerade intervjuerna vi genomförde. För att kunna få en 

helhetsbild av processen har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med 

jämställdhetsansvariga på RF samt integrationssamordnare på SvFF, för att få in sekundärdata 

samt primärdata till vår undersökning. Därefter genomfördes fyra stycken semistrukturerade 

telefonintervjuer, med personer inom BPs organisation för att samla in primärdata till 

undersökningen. 

 

Undersökningens insamlade data har sedan transkriberats och analyserats för att kunna 

kopplas till valda teorier och frågeställningar. Utifrån resultatet och analys har vi 

avslutningsvis dragit slutsatser från undersökningen. 

 

3.5 Intervjuer  

Vi har genomfört sex stycken personliga och semistrukturerade telefonintervjuer med fyra 

personer som arbetar inom BPs organisation samt Integrationssamordnaren på SvFF och RFs 

jämställdhetsansvarige. Intervjuer är en metod för datainsamling, där respondenternas svar på 

forskarens fråga används som datakälla. Undersökningens insamlade data kommer från de 

svar som respondenterna berättat för forskaren. Denna data fokuserar på självrapportering om 

vad respondenterna säger att de gör, vad de tror och vilka åsikter de har (Denscombe, 2016). 

 

Semistrukturerade intervjuer är den vanligaste intervjuformen och går ut på ett möte mellan 

en forskare och en respondent (Denscombe, 2016). Det är en intervjuform där forskaren utgår 

från ett specifikt tema och där respondenten har stor frihet att utforma sina svar (Denscombe, 

2016). För att säkerställa att inte gå miste om några detaljer har båda två deltagit vid samtliga 

intervjuer. En forskare har genomfört intervjun medan den andra har lyssnat och försökt 

skriva ner detaljer och anteckningar under intervjuns gång som vi sedan kompletterat med det 

inspelade materialet. Efter genomförde telefonintervjuer har vi kompletterat med frågor via 

mail till vissa av respondenterna. Det för att förtydliga otydligheter som kom fram vid 

transkriberingen. 
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Fördelar med semistrukturerade intervjuer är att respondenten har stor flexibilitet att utveckla 

och ge ytterligare information och värdefulla insikter. Det är bra då det inte krävs någon 

avancerad utrustning och ger en hög svarsfrekvens då intervjun är inbokad vid lämplig 

tidpunkt och plats (Denscombe, 2016). En fördel vi hade vid telefonintervjuerna var att 

respondenternas uttalande var sannolikt mindre påverkade av våra statusfaktorer som 

forskare, i forma av vår kultur, social klass och kön. Genom att göra intervjun över telefon 

kan ”känslan av obehag” minskas när respondenten besvarar frågor om känsliga ämnen. 

Kontakten genom telefon är mindre personlig då det inte finns någon direkt interaktion mellan 

forskare och respondent (Denscombe, 2016). Vid intervjuer går det inte att dölja våra 

biografiska kännetecken7 men vi kan anstränga oss genom att vara lyhörda och neutrala för att 

främja en bättre atmosfär. Det är viktigt att tänka på för att få ut så ärliga svar som möjligt och 

att respondenten känner sig trygg (Denscombe, 2016). 

 
3.5.1 Respondenter 

Förberedande samtal  

Åsa Bäckström,  

filosofie doktor i pedagogik och lektor vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. 

Hennes kompetens är inom genus, idrottspedagogik, sport management, 

utbildningsvetenskap, vetenskapsteori och forskningsmetodik.  

 

Stefan Bärlin,  

Se nedan, under undersökningsintervjuer.  

 

Undersökningsintervjuer 

Jenny Svender,  

forsknings- och jämställdhetsansvarig på RF, där hon är ansvarig på strategisk nivå. I 

praktiken betyder det att hon står för det övergripande ansvaret gällande forskning och 

jämställdhet men att hon inte arbetar mot föreningar på det operativa planet. 

 
Sevana Bergström,  

integrationssamordnare på SvFF vilket är en ny tjänst på förbundet från 2017. Hennes 

ansvarsområden är mångfaldsfrågor som inkluderar; diskriminering, HBTQ, jämställdhet 

																																																								
7 Vårt kön, vårt etniska ursprung, vår brytning, till och med yrkesstatus, är sidor av vårt ”jag” som inte går att 
ändra på (Denscombe, 2014 s. 271). 
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samt hedersvåld. I det praktiska arbetet identifierar och utvärderar hon vad föreningar och 

distrikt gör inom hennes ansvarsområden för att kunna lägga fram nya mål från förbundets 

sida. 

 

Henrik Nilsson,  

klubbdirektör för BP, sedan hösten 2016. Han är ansvarig för kansliet och jobbar mot 

styrelsen. Hans roll som klubbdirektör innebär att vara både kanslichef och sportchef. Han är 

operativ ansvarig för kansliets löpande verksamhet, personlig, administration, ekonomi, 

planering, kommunikation, anläggningsfrågor och allt det innebär. 

 

Staffan Jacobsson,  

sportchef och assisterande tränare för BP dam, sedan 2014. Han har övergripande sportsligt 

ansvar för damsidan inom föreningen. 

 

Fredrik Bergholm, 

styrelseordförande i BP, sedan 2014. Hans huvudsakliga uppgift som ordförande är att styra 

och leda styrelsens arbete. Ordförandeuppdraget innefattar både ”högt och lågt”, 

kommunikation med förbund/sponsorer samt besvara frågor och funderingar från föräldrar 

kring deras egna barn. Som ordförande är han ytterst ansvarig för att styra hela BP:s 

verksamhet framåt tillsammans med styrelsen. 

 

Stefan Bärlin, 

marknadschef och CSR-ansvarig8 i BP, sedan hösten 2016. Han ansvarar för att driva 

föreningens huvudsakliga intäktsområden som publikrekrytering och 

sponsor/partnersamarbeten. Hans fokus område är också driva och utveckla sociala projekt i 

”Mötesplats västerort”, vilket innebär samarbeten med kommun, förening och näringsliv.  

  

																																																								
8 Corporate social responsibility (CSR tips, 2013) 
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3.6 Genomförande av intervjuer 

Nedan illustreras två tabeller över vilka personer vi intervjuat, vid vilken tidpunkt och deras 

olika positioner inom organisationerna. Den första figuren visar de förberedande samtal vi 

gjort inför undersökningen och den andra figuren visar undersökningens intervjuer. 

 

Tabell 1. Undersökningens förberedande samtal. 
 
 
 
 

Tabell 2. Förteckning över undersökningens intervjuer. 
 
  

Namn: Position/Yrke: Intervjuform: Datum och tid: 

Åsa Bäckström Forskare och lektor vid GIH Personligt samtal 2017-02-15 
kl. 09.00 

Stefan Bärlin Marknadschef och CSR-ansvarig BP Presentation och 
personligt samtal 

2017-03-15 
kl.09.00 

Namn: Position/Yrke: Intervjuform:  Datum och tid: 

Henrik Nilsson Klubbdirektör BP Telefonintervju 2017-05-12 
kl.08.45 

Staffan Jacobsson Sportchef dam, assisterande tränare dam  Telefonintervju 2017-05-04 
kl.11.00 

Fredrik Bergholm Styrelseordförande BP Telefonintervju 2017-05-08 
kl.10.00 

Stefan Bärlin Marknadschef och CSR- ansvarig BP Frågor via mail 2017-05-10 

Jenny Svender Jämställdhetsansvarig RF Telefonintervju 2017-04-25  
kl.11.15  

Sevana Bergström Integrationssamordnare SvFF Telefonintervju 2017-04-25  
kl.13.30 
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3.7 Transkribering 

Vid transkribering handlar det om att analysera ord, vilka grundförutsättningarna som är 

nödvändiga för att tolka, eller hur det underbygger sociala strukturer och interaktion. Efter 

inspelade intervjuer har vi behövt transkribera de för att lättare hitta detaljer och se samband 

mellan data (Denscombe, 2016). Eftersom vi inte försöker hitta underliggande strukturer i 

talet och underförstådda innebörder av intervjuerna har vi valt att endast transkribera de delar 

av intervjuerna vi ansåg relevanta för undersökningen (Denscombe, 2016). 

 

Under samtliga telefonintervjuer förde en av oss anteckningar, samtidigt som intervjun 

spelades in. Genom att skriva anteckningar, registreras tankar att utforska nya möjligheter 

(Denscombe, 2016). Det för att kunna komplettera transkriberingen med detaljer som är 

viktiga för att kunna presentera det bästa resultatet. 
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3.8 Operationalisering 

I tabellen nedan har vi beskrivit hur vi utformat intervjufrågor med koppling till våra valda 

teorier. Vi har valt områden inom teorierna för att utforma frågor till respondenterna för att på 

bästa möjliga sätt kunna besvara våra frågeställningar.  

 

Figur 6. Översiktsmodell operationalisering	 
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3.9 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till en elitfotbollsförening i Stockholmsområdet, IF 

Brommapojkarna. Valet av avgränsning grundar sig i hur jämställdheten ser ut på 

organisationsnivå och hur översättning av styrdokument inom jämställdhet, ser ut inom de 

olika instanserna. Vi har valt att avgränsa oss till BP, då de är den största fotbollsföreningen i 

Sverige på både herr-och damsidan och bör/kan vara förebild för mindre föreningar. Staten 

som är en stor del av transformeringsarenan i läroplansteorin, har vi valt att inte gå in närmare 

på, då det var ett för omfattande arbete så vi har endast valt att nämna det, då det är en aktör 

som har stor påverkan.  

 

3.10 Metodkritik 
Kritik mot vår valda metod är främst att det är svårt att fastställa i vilken utsträckning som 

forskningsresultatet går att generalisera till andra fall då den bygger på djupstudier av en 

specifik enhet. Vi har valt använda oss av semistrukturerade intervjuer för samla in 

primärdata, och där har forskarna en viss inverkan och kan påverka respondenten, vilket kan 

påverka resultatet (Denscombe, 2016). 

Det finns både för-och nackdel med telefonintervjuer. Det är lättare att dölja sina biografiska 

kännetecken över telefon samtidigt gör avståndet, både fysisk-och psykiskt, att forskaren har 

mindre möjlighet att bekräfta respondentens identitet eller verifiera informationen som den 

ger (Denscombe, 2016). Det är tidskrävande då forskaren och respondenten behöver hitta ett 

tillfälle som passar båda, samt att det krävs en del förberedelse innan och transkribering som 

behöver göras efter. En annan nackdel med semistrukturerade intervjuer som metod är också 

att det baseras på vad människor säger och inte vad de gör, deras ord behöver inte 

nödvändigtvis stämma överens med deras handling (Denscombe, 2016). 

Då undersökningen utgår ifrån intervjuer, med ostrukturerade data där forskarens identitet och 

bakgrund spelar stor roll vid genomförandet och analysen och en viktig aspekt att ta hänsyn 

till är ”intervjueffekten” (Denscombe, 2016). Människor svarar olika beroende på hur de 

uppfattar situationer och den som intervjuar. Forskarens biografiska kännetecken kan påverka 

hur mycket information respondenten är villig att ge och hur ärliga de är i sin information 

vilket gör vårt resultat svårt att generalisera till andra undersökningar (Denscombe, 2016). 

Tillförlitligheten blir då relativt låg då, eftersom intervjun påverkas av kontexten och vilka 

individer som deltar (Denscombe, 2016). Då vi även kompletterat våra intervjuer, med att 

vissa respondenter har fått svara på kompletterande frågor via mail är det viktigt att veta att 
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det kan vara markant skillnad mellan hur människor uttrycker sig verbalt och i skrift 

(Denscombe, 2016). 

 

En fallstudie har en tendens att fokusera på processen istället för den mätbara slutprodukten 

eftersom den använder tolkande metoder (kvalitativa data). Den anses ibland olämpliga att 

använda för analyser, vilket gör det viktigt för forskarna att vara uppmärksam på detaljer och 

vara strikt vid tillämpning av tillvägagångssättet (Denscombe, 2016). 

 

Vår undersökning är svår att generalisera då den bygger på insamlade primärdata. 

Respondenterna berättar utifrån sina egna uppfattningar, åsikt och känslor kopplade till det 

valda ämnet (Denscombe, 2016). Det är svårt att generalisera till en annan organisation eller 

om undersökning skulle genomföras igen med andra personer. När det gäller transkribering är 

den främsta kritiken utifrån vår undersökning, att det är mycket insamlad data som tar tid att 

bearbeta.  Transkriberingsprocessen är en värdefull del av forskningen då det handlar om att 

tolka/bearbeta materialet för att kunna presentera ett resultat (Denscombe, 2016). 
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4. Resultat 

I den följande delen presenteras undersökningens resultat, respondenternas svar 

från intervjuerna. Resultatet är uppdelat i olika rubriker och utformade från våra 

intervjufrågor. 

4.1 RFs och SvFFs roll i det praktiska arbetet 

”Om jämställdhetsfrågan sköts som den borde skötas, integreras den i all ordinarie 

verksamhet”.  (Svender, 2017) 

 

Jenny Svender, jämställdhetsansvarig RF, berättar att de mål som sätts upp inom den svenska 

idrottsrörelsen sker vartannat år via RF-stämman9 och att det egentligen inte är RFs egna mål 

utan deras medlemsförbunds då det är medlemsförbunden som röstar igenom nya direktiv och 

mål. RF varken får, kan eller vill ha någon uppfattning om hur SvFF och dess föreningar 

väljer att organisera sitt arbete. För att ha möjlighet till stöd behöver förbund via egna initiativ 

driva processen först, då varje förbund är självständigt att driva sin egen verksamhet. Om t.ex. 

SvFF vill ha en ny utbildning om jämställdhet hör de utbildningsansvariga på förbundet 

förhoppningsvis av sig till RF som i sin tur sätter igång processen med att ta fram en ny 

utbildning tillsammans med SISU idrottsutbildarna10.  

 

”Alla SF har åtagit sig att göra den här resan inom jämställdhetsfrågan och vill de ha 

ytterligare hjälp har RF en funktion som stöd”. (Svender, 2017) 

 

Svender (2017) förklarar att det är 150 personer på RF som jobbar med de olika föreningarna 

inom svensk idrott. Om alla sköter uppgiften som de bör, ska alltid ett könsperspektiv finnas 

med. Ingen på RF har insikt i hur varje enskild förening arbetar med jämställdhet utan den 

kommunikationen sker via berört SF. Uppföljningen av jämställdhetsarbetet sker genom att 

samtliga SF årligen får svara på en enkät med frågor som; ”vilket kön som sitter på olika 

beslutande positionerna”, ”vilka som är internationella representanter” etcetera som sedan RF 

																																																								
9 Är idrottens ”riksdag” och består av samtliga medlemsförbund i RF (RF-stämman: RF, 2017) 
10 Ett stöd och en resurs för de specialidrottsförbund och medlemsorganisationer som vill utveckla sin 
organisation och verksamhet (SISU idrottsutbildarna, 2017).  
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sammanställer. Enkäten rör bara kvantitet, alltså endast antalet kvinnor och män i olika 

positioner. 

 

Föreningar i sin tur kan använda sig av hemsidan IdrottOnline11 för att rapportera in vissa 

uppgifter, även här rör det endast kvantitet. Det finns dock en viss problematik med detta då 

statistiken via hemsidan kan bli missvisande på grund av begränsade möjligheter till korrekt 

rapportering. Denna rapportering sker också först via SvFF för att sammanställas och tillslut 

skickas den vidare till RF. 

 
Sevana Bergström, integrationssamordnare SvFF, säger att SvFF inte bedriver några projekt, 

utan det är föreningarna som driver sina egna projekt med möjlighet till stöd från SvFF. 105 

föreningar fick bidrag under 2016 och utifrån projektet skriver föreningarna en slutrapport, 

där de skriver vad de gjort under projektåret. Föreningar kan starta projekt utan stöd och 

finansiering från SvFF, dock finns då inget krav om att föreningarna måste rapportera om sitt 

projekt till SvFF.  

 

4.2 Jämställdhetens problematik inom svensk fotboll  

Stefan Bärlin, marknadschef BP, säger om direktivens funktion från RF ner till förening att 

det är ”Alldeles för dåligt om ni syftar på direktiv kring jämställdhet.” Han fortsätter med att 

berätta att det verkar finnas en generell tröghet inom idrottsrörelsen. Det är hela idrottssverige 

som misslyckats i sitt jämställdhetsarbete och då är Sverige ändå en av de nationer i världen 

som kommit längst. Det finns många utmaningar allt från att när BP ska anställa damtränare 

då finns det 465 män som gått den högsta tränarutbildningen jämfört med 9 kvinnor. Bärlin 

(2017) pratar också om att herridrotten har haft ett alldeles för stort försprång. Till exempel 

startade herrfotbollen nästan 100 år före damfotbollen. Ledande förbund och föreningar har i 

alltför stor grad skyddat sig bakom frasen ”marknaden som styr” i resursfördelningsfrågor. 

Samtidigt har näringslivet tagit alldeles för lite ansvar.  

 

”Varför är det ok att som ett ”jämställt” företag kunna lägga 90% av sin sponsringsbudget 

på herr och 10% på dam?”. (Bärlin, 2017) 

 

																																																								
11 ”IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all kommunikation 
och administration mellan medlem, förening och förbund.” (Om IdrottOnline, 2017) 



	

	 31 

Bärlin (2017) säger att sponsringen har historiskt sett varit riktad mot manlig idrott och är än 

idag extremt ”ojämställt” fördelad med fördel till manlig idrott, vilket gör att föreningarna 

helt enkelt inte får in resurser riktade till damverksamheten. De föreningar som ändå försökt 

jobbat jämställt har inte fått utdelning på det i form av stöd från näringsliv/kommun. 

 

”Jag tror nyckeln till en jämställd idrott är en mer jämställd fördelning av resurser och då 

krävs ett större ansvar från samtliga aktörer inte bara föreningarna. Näringslivet kan inte 

fortsätta sponsra 90–10. Nu ser jag en ljusning i alla fall inom det området där ett flertal 

företag gjort en satsning på jämställd sponsring bland annat i Borås och Örebro”. 

 (Bärlin, 2017) 

 

Staffan Jacobsson, sportchef dam BP, säger att alla fotbollens intressenter behöver förstå att 

damfotbollen startade ungefär 70 år efter herrfotbollen. Det betyder inte att det ska ta 70 år för 

att komma ikapp, men det går inte heller att tro att en förändring kan ske direkt heller. 

Egentligen är det ett problem som gäller alla branscher och inte bara inom fotbollen. När du 

som individ väl har hittat din plats inom en organisation skapas en maktsituation där du och 

dina närmaste kollegor skyddar varandra. Det fungerar likadant i en skolklass.  

 

”Ledarna i klassen backar varandra och den strukturen följer med resten av livet. Har du fått 

någon form av makt, vill du behålla den för att kunna styra och ställa, oberoende av kön”. 

(Jacobsson, 2017) 

 

Jacobsson (2017) pratar om RFs och SvFFs betydelse för att kunna nå en ökad jämställdhet 

och att de styrdokument och direktiv de kommunicerar ut behöver ha en praktisk funktion. 

 

”Styrdokument är en massa fina dokument som läggs i lådan, finns det inte en praktisk plan 

för hur dokumenten skall följas kommer heller ingen förbättring att ske”. (Jacobsson, 2017) 

 

Jacobsson (2017) nämner också de stora och viktiga roller som UEFA 12och FIFA 13 besitter. 

Förändringen måste inte bara ske i Sverige utan globalt för att få ett positivt arbete mot ökad 

																																																								
12 ”The Union of European Football Associations”, det största organet inom europeisk fotboll (About UEFA, 
2017) 
13 ”The Fédération Internationale de Football Association”, det största organet inom världsfotbollen (Who We 
Are - FIFA, 2017) 
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jämställdhet. Han ger ett exempel på när Tyresös damer skulle spela Champions League-final 

och knappt hade råd att åka till matchen, så de fick be UEFA om ekonomiskt stöd. 

 

Fredrik Bergholm, styrelseordförande BP, säger att det är främst två faktorer som ligger till 

grund att jämställdhetsproblematiken ser ut som det gör inom svensk fotboll idag. Först 

historiken, att ha en förståelse att fotbollen är global och startade på herrsidan i slutet på 

1800-talet i organiserad form. BP startade sin verksamhet 1942. Den organiserade 

damfotbollen kom igång i början på 70-talet och BP startade sitt damlag 1971 då det var 

spelar- och ledarfruar som på eget initiativ drog igång verksamheten. Bergholm (2017) 

påpekar också att det är viktigt att komma ihåg att utvecklingen av damfotbollen startade så 

pass mycket senare än herrfotbollen, antalet utövare växer ju över tid, så det är ingen 

tillfällighet att de som arbetar med fotboll nu på damsidan själva är gamla elitspelare.  

 

Den andra faktorn är underlag. Bergholm (2017) säger att inom BP är det en fördelning på 

75% pojkar och 25% flickor redan från bollskolan, ungefär som svensk fotboll i stort. 

Urvalsbasen börjar redan där och det behövs fler flickor från början att förbättra den framtida 

urvalsbasen som klubbdirektör, tränare etcetera Ju fler flickspelare de får in i BP, desto fler 

kvinnliga ledare samt fler personer som driver den här typ av frågor. Bergholm (2017) 

nämner även vikten av den installerade basen, alltså summan av de redan aktiva samt tidigare 

aktiva personerna i föreningen. Fortsätter till exempel fler kvinnor att vara aktiva i föreningen 

efter avslutad karriär växer den installerade basen ytterligare.  

 

Bergholm (2017) fortsätter, ”Män känner män, män tipsar in män, män rekommenderar 

män” tills dess att det kommer in en kvinna, som tar in en ny kvinna osv. Det leder till en 

positiv spiral. Fotbollen har historiskt varit så mansdominerad att då blir det en tröghet i 

systemet i jämställdhetsarbetet.  

 

I och med BPs roll som Europas största fotbollsförening berättar Bergholm (2017) att det är 

oerhört viktigt att vi har jämställdhet tydligt på agendan och föregår med gott exempel, just 

för att BP är så stora. De måste ha bra styrelseledamöter, kanslianställda och involverade 

föräldrar, ju fler kvinnor BP får in i verksamheten som bra föräldrar, ledare, kassör och 

lagledare, desto större blir basen att rekrytera från.  
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”Dokument blir inte bättre än ”hur de informeras, kommuniceras, utbildas och följs upp”. 

Det är ett mantra vi har som gäller i BP”. (Bergholm, 2017) 

 

Henrik Nilsson, klubbdirektör BP, berättar om sin syn på att jämställdhetsarbetet inom 

fotbollen och även samhället i stort inte kommit längre: 

”Jag tycker det är oerhört märkligt att ett sånt här arbete tar så innerligt lång tid, att närma 

sig någon jämställdhet i flera avseenden”.  

 

Nilsson (2017) ser problemet inte bara som klubbdirektör för BP utan även utifrån sig själv 

som pappa. ”Det blir konstigt för mig, alla män har en mor och många män har döttrar. Jag 

har så himla svårt, att se varför det tar sån tid att få till de här förändringarna. Hur kan man 

vilja se, sin mor eller dotter, att de inte ska få samma behandling, sen samma möjligheter som 

sin far eller söner”. 

 

4.3 Viktiga variabler för ökad jämställdhet 

Tabell 3. Viktiga variabler för ökad jämställdhet. 	
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4.4 Jämställdhetsdefinition för IF Brommapojkarna 

 
4.5 IF Brommapojkarnas jämställdhetsarbete 

Bergholm (2017) säger att det har hänt mycket inom BP de senaste åren, men finns 

fortfarande mycket kvar att förbättra så BP är på någon form av jämställdhetsresa.  

 

”Vi behöver både internt och externt bli bättre på att informera och kommunicera ut alla de 

goda exemplen. Vi måste bli bättre på att förmedla ut vad vi gör”. (Bergholm, 2017) 

 

Han pratar om att BP anställt en ny kommunikationsansvarig, som ska börja på deras kansli. 

Personens uppdrag kommer vara att styra kommunikationen, bland annat ur ett 

jämställdhetsperspektiv genom att damerna och herrarna ska få lika mycket uppmärksamhet. 

Bergholm (2017) berättar också om att BP ofta får kritik utifrån, vanligtvis att de har ledare 

som inte uppför sig eller att BP som förening är för ”elitistiska” men att de positiva de gör 

som exempelvis bedrivandet av nattfotboll på Grimsta för att integrera fler ungdomar i 

verksamheten samt att hela föreningens verksamhet till största del består av breddverksamhet.  

 

Jacobsson (2017) berättar att man vill väldigt mycket i BP, framförallt den styrelsen som 

sitter nu. Han belyser samtidigt att det är svårt att snabbt få en förändring då tidigare styrelser 

och ledande folk inte alls har varit lika drivande i jämställdhetsfrågan.  
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”På damsidan, är väl jag, den enda som jobbar som heltidsanställd. Jag rör mig väldigt 

mycket med dom som är lågt avlönade för sina insatser, som föräldrar och andra ideella. Då 

blir det väldigt svårt med kravställning, vilket gör att allt tar ytterligare lite längre tid. Men 

jag tror, kanske inte på kort sikt, men det märks tydligt att det finns en välvilja, ett intresse för 

att dam- och flickverksamheten ska gå bra. Sen återstår det att se hur lång tid det tar, men 

viljan och intresset finns där”. (Jacobsson, 2017) 

 

Bärlin (2017) beskriver vikten att väga in jämställdhetsperspektivet i de beslut som dagligen 

tas för att fortsätta mot de uppsatta målen: 

 

”Vi ökade tex damernas budget i år med 25%. Vi har också jobbat hårt med vår 

ungdomsverksamhet och att få fler flickor till vår verksamhet. Vi har nu över 1 000 flickor 

som spelar fotboll i BP vilket gör oss till Sveriges största flickfotbollsförening”.  

 

Bärlin (2017) pratar om att fortsätta öka damernas budget men framförallt fortsätta deras 

flickfotbollssatsning. Det har i BPs fall saknats en plan för hur de som förening ska bli mer 

jämställda. Men de jobbar nu för att bli bättre och i de flesta beslut som nu tas vägs 

jämställdhetsfrågan in.  

 

Nilsson (2017) berättar om utmaningen att få in många tjejer från början. Problemet med detta 

återspeglar sig i hela den här rörelsen, det finns en trögrörlighet. Det kommer ta tid, men när 

BP rekryterar framöver kommer de absolut försöka hitta fler kvinnor. Han upplever att det 

finns en rörelse i rätt riktning, speciellt inom BP, en vilja att försöka hitta fler kvinnor. 

Nilsson (2017) berättar om sin roll i styrelsen där han också är ansvarig för 

ungdomskommittén. För varje person som rekryterats in säger Nilsson (2017) att ”hade vi tio 

kvinnor och tio män på listan som jag kunde ringa, så sa sju av tio män JA och en av tio 

kvinnor JA”. Han fortsätter att det är lättare att övertala en man än en kvinna, i alla fall inom 

BPs organisation. Man får jobba hårdare för varje tjej man vill ha in. Nilsson berättar vidare 

att BP står inför samma utmaning som samhället i övrigt.  
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”Det har hänt saker, bara om vi kollar på styrelsen, när jag började i styrelsen fanns det en 

kvinna av tio styrelsemedlemmar, i år är det 3 stycken kvinnor i styrelsen. Det rör sig i rätt 

riktning, sen så är fotboll generellt sett, en mansdominerad värld. Jag kommer själv från 

bank/finansbranschen och jag är van vid att det är ungefär 50/50, på de olika avdelningarna 

jag har rört mig på. Historiskt sett, även där, är det mer män än kvinnor som chefer, men 

senaste 5–10 åren har det blivit en hel del kvinnor som har ledande positioner”. 

 (Nilsson, 2017) 

 

Nilsson (2017) säger att BP har 700 ideellt arbetande ledare och när de står på bollskolan och 

vill ha fram ledare till alla lag, så även om det är mammor och pappor som står där, är det 9 

av 10 män som anmäler sig men knappt någon kvinna. Det går tillbaka till att det är fler män 

som spelat och det är fler män som ställer upp för att de känner att de har bättre kompetens, 

kvinnor är lite mer osäkra.  

 

Nilsson (2017) förklarar att BP har konkurrens kring barn och ungdomar generellt sett. Det 

finns på agendan och BP har nu ett projekt om hur de kan vara mer aktiva för att nå flickor. 

Nilsson (2017) fortsätter att det vore väldigt trevligt om andelen tjejer vore 40–50 % istället 

för 25% som det ser ut i nuläget. 

 

Nilsson (2017) säger att man kan förändra några saker på flicksidan för att få in fler och att de 

fortsätter längre. Hans bild är att tjejerna, kanske är lite mer intresserade av den sociala 

samhörigheten, än att de kommer ner och endast spelar för fotbollens skull. Killarna är mer 

drivna att de ska spela fotboll, det är inte lika viktigt med kompisarna. Det måste man ta i 

beaktning när man sätter upp verksamheten.  
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5. Analys 

I följande del analyseras respondenternas svar, egna reflektioner och koppling till 

valda teorier.  

5.1 Läroplansteorins applicering 

Syftet med undersökningen är att se hur en elitfotbollsförening arbetar i praktiken för att öka 

jämställdheten inom fotbollen med hjälp av de tillgängliga styrdokument som RF och SvFF 

har arbetat fram. Samt ta reda på om läroplansteorin kan appliceras inom idrottsrörelsen för 

att styrdokumenten från högsta instans, ska leda till en förändring på föreningsnivå. 

 
5.1.1 De olika arenorna  

Linde (2012) beskriver att formuleringsarenan inom läroplansteori innefattar det civila 

samhället och staten. Det civila samhället kopplar vi främst inom svensk idrottsrörelse till RF 

och SISU Idrottsutbildarna då det är dessa organisationer som tillsammans formulerar och 

skapar nya styrdokument och utbildningar för idrottsrörelsen. Vi kopplar även SvFF till 

arenan. Svender (2017) berättar att RF tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, efter att nya 

mål fastställts på RF-stämman, arbetar fram nya strategier för den svenska idrottsrörelsen. 

Varje SF ska sedan applicera strategierna på sin verksamhet. Med tanke på att SvFF är ett av 

de 71 medlemsförbunden i RF har de på RF-stämman redan i planeringsfasen en viktig del i 

styrdokumentens utformning. Svender (2017) säger att det är samtliga SF som röstar igenom 

RFs förslag på RF-stämman och de är därför en viktig del i utformandet av styrdokument. 

Eftersom jämställdhetsmålen har accepterats på RF-stämman är det upp till var och en av 

samtliga SF att aktivt arbeta mot målen, eftersom det är de själva som klubbat igenom dem. 

En viktig faktor att ha i åtanke när vi applicerar RF och SISU Idrottsutbildarna på 

formuleringsarenan är att Skolverket, som är den främsta instansen i den ursprungliga 

formuleringsarenan, är en myndighet vilket betyder att Skolverket har en direkt koppling till 

staten, då en myndighet är en formell del av statens funktion. RF har inte samma formella 

betydelse som en myndighet.  

 

Svender (2017) beskriver RF som en paraplyorganisation med funktionen att finnas som stöd 

samt leda sina olika medlemsförbund och har därmed inte samma verkställande makt som en 

myndighet. Vi har trots detta applicerat RF och SISU Idrottsutbildarna på formuleringsarenan 
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då de, myndighet eller inte, är de högsta instanserna inom branschen och därmed har ett 

ansvar för hela branschen, precis som Skolverket har över den svenska skolan. 

 

Transformeringsarenan inom läroplansteori består i huvudsak av de enskilda skolorna och 

skolledarna som utifrån kulturen som finns i skolan samt vilka skolledarna är, är olika 

mottagliga för nya direktiv och styrdokument (Linde 2012). Vi har applicerat SvFF, StFF 

samt sponsorer på tranformeringsarenan inom svensk idrottsrörelse, men också RF och SISU 

Idrottsutbildarna. Vi har även indirekt kopplat FIFA och UEFA till arenan. Svender (2017) 

säger att RF och SISU Idrottsutbildarna inte bara formulerar styrdokumenten utan också finns 

som stöd för samtliga SF samt att de erbjuder utbildningar och föreläsningar. Detta gör att de 

inte bara är verksamma i formuleringsarenan utan även i transformeringsarenan (Linde 2012). 

SvFF är det SF som har det övergripande ansvaret för svensk fotbollsverksamhet, men Sevana 

Bergström, integrationssamordnare på SvFF, säger samtidigt att SvFF själva inte har några 

egna projekt utan att deras medlemsföreningar får starta upp projekt och be SvFF om stöd för 

att finansiera projekten. Bergström (2017) förklarar vidare att detta kan bli problematiskt ifall 

SvFF från början inte har tydliga styrdokument för föreningarna att följa, då föreningarna i så 

fall inte har den förståelsen som behövs för att arbeta mot samma mål som SvFF.  

 

Bergholm (2017) beskriver att det regionala fotbollsförbundet, StFF, har stor betydelse som 

ett ”mellanförbund” mellan SvFF och de lokala föreningarna i Stockholmsområdet. StFF 

påverkar därmed också processen från RF ner till de enskilda föreningarna. Jacobsson (2017) 

pratar om att jämställdhetsfrågan inte endast ligger på RF med dess medlemsförbund utan att 

FIFA och UEFA också har ett stort ansvar. Jacobsson fortsätter att berätta om när Tyresös 

damlag skulle spela Champions League-final och var tvungna att be UEFA om extra bidrag 

för att ha råd att ens åka till finalen. Om FIFA och UEFA delat ut sina bidrag mer jämlikt 

hade det satt press på resterande del av fotbollsvärlden att följa deras exempel. 

 

”Förbunden försvarar sig med att den inte finns tillräckligt med pengar i föreningarna för att 

främja damfotbollen när de istället själva kan göra en förändring gällande resursfördelning”. 

(Jacobsson, 2017) 

 

Jacobsson (2017) menar att den svenska idrottsrörelsen högsta instanser har den största 

påverkan på jämställdhetsarbetet men att det också behöver ske en global förändring för att 

underlätta arbetet på nationsnivå.  



	

	 39 

Vidare berättar Bärlin (2017), om sponsorernas påverkan: 

 

”Sponsringen har historiskt sett varit riktad mot manlig idrott och är än idag extremt 

”ojämställt” fördelad med fördel till manlig idrott, vilket gör att föreningarna helt enkelt inte 

får in resurser riktade till damverksamheten”. 

 

Som Bärlin (2017) förklarar är även sponsringen starkt fokuserad på manlig idrott vilket 

försvårar jämställdhetsarbetet. Han berättar vidare att resursfördelningen från sponsorer kan 

vara så hög som 90 % till herrverksamheten och 10 % till damverksamheten och med tanke på 

att sponsorer är inblandade i allt från SvFF ner till föreningarna sker resursfördelningen också 

hos samtliga instanser i transformeringsarenan. Det är alltså inte endast resurs- och 

bidragsfördelningen från RF som spelar roll för den praktiska verksamheten utan även hur 

sponsorerna vill fördela sina bidrag mellan herr- och damfotbollen via SvFF/StFF ner till 

föreningarna. 

 

Styrdokumenten, som RF tillsammans med SISU Idrottsutbildarna skapat, går sedan vidare 

genom de olika instanserna i transformeringsarenan för att slutligen nå ut till berörd förening 

som i denna undersökning är BP. Linde (2012) beskriver realiseringsarenan som det som 

händer i klassrummet, och att det innefattar både lärarna och eleverna. Vi har applicerat BPs 

verksamhet på arenan där vi liknar läraren med styrelsen och eleverna med kansliet. Vi har 

även här tagit hänsyn till sponsorernas betydelse. Bergholm (2017) beskriver styrelsen som 

det organ i föreningen som har det övergripande ansvaret, därav vår koppling till läraren. Det 

är det som styrelsen bestämmer som resten av föreningen måste följa. Han förklarar att 

kansliet består av de anställda i föreningen och som är de som daglig basis driver föreningen, 

och lyder direkt under styrelsen.  
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Figur 7. Applicerande av läroplansteori på idrottsrörelsen. 

 

5.1.2 Discursive governance 

”Direktiven måste vara tydligare, det behöver finnas en plan för hur man får ut det, en 

utbildningsfråga i många avseenden”. (Nilsson, 2017) 

 

Wahlström (2016) beskriver begreppet discursive governance inom läroplansteori som en 

mjuk styrning där direktiv och uppföljning är i fokus snarare än regleringar via lagar och 

regler. Som tidigare nämnt är RF en paraplyorganisation som tillhandahåller stöd, 

styrdokument, och utbildning för förbund som söker hjälp, men de står samtidigt inte 

ansvariga för hur SvFF och föreningarna arbetar i praktiken. I och med att RF inte är en 

myndighet finns inte heller någon laglig grund för att styra den svenska idrottsrörelsen via 

lagar och regler utan en mjuk styrning är det enda alternativet de har. 

  

”Riksidrottsförbundet lägger fram förslag, medlemsförbunden tar beslut och ”äger frågan”. 

Våran uppgift är att hjälpa, leda våra medlemsförbund. Tillhandahålla kompetenshöjning och 

mötesplatser där RF hjälper med förbunden måste göra det själva. RF uppdrag är inte att 

hjälpa föreningarna utan föreningarna ”äger” SvFF, och SvFF ansvarar för att föreningarna 

går i den riktning de fattat beslut om”. (Svender, 2017). 
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Det ges riktlinjer och rekommendationer för förbund och föreningar att följa men det saknas 

en tydlig uppföljning. Svender (2017) berättar att kommunikationen mellan RF och SvFF 

gällande uppföljning sker årligen via kvantitativa enkäter med frågor som rör antalet kvinnor 

och män i olika positioner. 

 

Som Bergström (2017) berättar, 

”SvFF driver inga projekt, utan föreningarna driver sina egna projekt med stöd från SvFF”. 

 

Problemet med den mjukare styrningen är att det saknas tydligt uttryckta sanktioner om regler 

inte följs och den mjukare styrningen ställer högre krav på granskning där olika verktyg som 

utvärdering och tillsyn är aktuella (Wahlström, 2016). Det är ett problem inom idrottsrörelsen, 

en mjuk styrning där det inte finns någon kvalitativ uppföljning utan endast kvantitativ som 

sker på föreningarnas egna bevåg. Som Svender (2017) säger att varje förbund och förening 

är självständigt att driva sin egen verksamhet. RF skickar årligen ut frågor via IdrottOnline 

där varje SF får fylla i uppgifter kring till exempel ”vilket kön som sitter på olika beslutande 

positioner” etcetera. SvFF i sin tur skickar ut en behovsanalys till sina föreningar, via en enkät 

på webben, där de får svara på ett antal frågor. Föreningarnas svar från behovsanalysen som 

SvFF sedan sammanställer och gör en utvärdering (Bergström 2017). Hade det funnits en 

kvalitativ uppföljning av föreningarna från de styrande instanserna hade det varit lättare att 

identifiera och åtgärda eventuella problem i praktiken.  

 

Det erbjuds utbildningstillfällen och både RF, SISU och SvFF fungerar som stödfunktioner 

ifall föreningarna behöver stöd och hjälp men allting bottnar i att föreningarna själva måste 

driva frågan, därav har RF och SvFF svårt att kontrollera om det arbetas efter de uppsatta 

målen. Även inom realiseringsarena, där BP genom mjuk styrning, implementerar de nya 

styrdokumenten uppifrån ner i föreningen.  

 

”Dokument blir inte bättre än hur de informeras, kommuniceras, utbildas och följs upp”. 

(Bergholm, 2017) 
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Idag sker det ingen kvalitativ uppföljning mellan arenorna, vilket vi tror kan vara av vikt för 

att kunna kontrollera/styra att det sker en förändring. Styrdokument som skapas ger ingenting 

om det inte finns tydliga sätt att implementera de och uppföljning för att se om målen är 

uppnådda.  

 

”Finns det ingen praktisk plan för hur dokumentens skall följas kommer heller ingen 

förbättring att ske”. (Jacobsson, 2017) 

 
5.1.3 Mänskligt handlande  

Det mänskliga handlandet påverkar alla arenorna (Linde, 2012). Varje individ inom 

respektive instanser påverkas av den kontext den verkar inom och handlar utefter egna 

uppfattningar och förutsättningar. Det betonar vikten av hur, viktigt det är att det att framgår 

tydligt när och hur styrdokumenten ska implementeras, vad som förväntas och hur förbund 

och föreningar ska gå tillväga.  

 

Hur styrdokumenten tolkas i de olika arenorna och hur samma dokument tolkas och verkställs 

på olika sätt beroende vilka individer som verkar inom instansen. Styrdokumenten formuleras 

och beslutas kring på RF-stämman där samtliga SF är med och röstar igenom vilka beslut som 

ska genomföras. 

 

”Hur SvFF väljer att organisera sitt arbete, får/kan/vill RF inte ha någon uppfattning om. 

Alla förbund har åtagit sig att göra den här resan och om de vill ha hjälp finns RF. 

Stödfunktioner, vi kan ta fram utbildningar som de erbjuds men de måste driva sin egna 

process. Varje förbund är självständigt att driva sin egen verksamhet”. (Svender, 2017) 

 

När styrdokumenten/riktlinjerna kommer ner till SvFF, tolkas de och formas utefter fotbollens 

struktur och förutsättningar. De personer som är verksamma inom förbundet och tolkar dessa 

utefter sina egna uppfattningar, värderingar och möjligheter (Linde, 2012). Beroende på vilka 

individer som arbetar med frågan tolkas styrdokument utefter personliga åsikter.  

 

SvFF tillsammans med det regionala förbundet, StFF skickar vidare de nya direktiven till 

varje enskild förening, i vårt fall BP. Då är det en ny arena, en ny instans och där är det andra 

individer som är verksamma. BP får styrdokumenten och personer inom förening som arbetar 

i organisationen/styrelsen ska tolka dokumenten utefter sina erfarenheter, möjligheter och 
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applicera det på deras förening. Inom BP idag är det en majoritet av män på de högst 

beslutande organen, vilket kan påverka hur direktiv kring jämställdhet mottas och påverka 

tolkningen. BP är ingen vinstdrivande förening utan bygger på ideellt intresse och behöver 

sponsorer för att överleva. Om BPs organisation väljer att främja jämställdhet i föreningen, 

krävs det att de har sponsorer som tänker lika och fördelar resurserna efter det. Om BPs som 

organisation vill främja jämställdhet och väljer att satsa på flick-och damfotboll, men sen om 

deras sponsorer som finansierar deras verksamheten inte instämmer på de målen, väljer att 

fördelar resurserna till fördel för pojk/herrfotbollen blir det problem.  

 

Linde (2012) beskriver fyra faktorer som påverkar det mänskliga handlandet, hur individer 

agerar utefter vad de själva vill uppnå, vilka egenskaper de besitter och vad de kan göra 

utifrån egna förutsättningar och vad de själva anser legitimt från samhället. Det mänskliga 

handlandet baseras på de egna uppfattningar och den sociala sammansättning som individen 

är verksam inom. En problematik är som Jacobsson (2017) förklarar ett exempel på,  

”Jag rör mig väldigt mycket med dom som är lågt avlönade för sina insatser, som föräldrar, 

ideella, och då blir det väldigt svårt med kravställning, alltså svårare att ställa krav på någon 

som jobbar ideellt än någon som är avlönad, vilket gör att allt tar lite längre tid”. 

 

Inom föreningen, är det förutom sponsorer andra intressenter som påverkar, inom BP är det 

ideella ledare/tränare som är involverade i föreningen av eget intresse och hur de tar emot nya 

direktiv för att främja jämställdhet styrs av deras egna intresse och möjligheter.  

 

”BP jobbar aktivt med jämställdhet och har ett ansvar för det, Man vill väldigt mycket, 

framförallt den styrelsen som sitter nu. Samtidigt är det väldigt svårt, för tidigare styrelser 

eller ledande folk i föreningen har inte alls varit lika drivande. Vilket gör att vi ska gå lite 

från 0–100”. (Jacobsson, 2017) 

 

Det ideella arbetet är ingen anledning till att det inte sker någon förändring, utan det är på de 

ledande positionerna det måste ske först. Det är dock viktigt att vara medveten om att idrotten 

är uppbyggd på ett sätt och där de ideella krafterna är avgörande för att verksamheten ska 

kunna vara fungerande.  

 

Som Linde (2012) förklarar ger varje individ sinsemellan skilda tolkningar av de 

styrdokument som finns, baserat på egna erfarenheter och utbildning som återspeglar hur de 



	

	 44 

agerar i praktiken. Inom varje arena där olika individer är verksamma sker en tolkning av 

styrdokumenten som påverkar hur det får utfall i praktiken.  

 

5.2 Maktstrukturer, historik och i praktiken 

"Fotbollen har historiskt sett varit så mansdominerad och då blir det en tröghet i systemet”. 

(Bergholm, 2017) 

 

Connell & Pearse (2015) skrev om den könsbaserade arbetsfördelningen, som syftar till att 

vissa arbeten ”alltid” utförs av män och andra arbeten av kvinnor. Fotbollen brottas 

fortfarande med hur det sett ut historiskt, att fotbollen är och har varit mansdominerad. Både 

Bergholm och Bärlin (2017) berättar att damfotbollen startade ungefär 70–100 år efter 

herrfotbollen, vilket är viktigt att ha i åtanke när fotbollen försöker förbättra jämställdheten.  

Liknar vi detta med att fotbollen historiskt sett är till för endast män och att kvinnor av den 

anledningen inte är lika accepterade som män i fotbollsbranschen.  

 

”Män känner män, män tipsar in män, män rekommenderar män till dess att det kommer in 

en kvinna, som tar in en ny kvinna”. (Bergholm, 2017) 

 

En annan genusdimension som Connell & Pearse (2015) förklarar syftar till känslomässiga 

relationer och handlar om känslomässiga engagemang i människors liv. Att det finns 

köntypiska yrken, där det förutsätts att individen har en känslomässig relation till kunden”.  

Nilsson och Bergholm (2017) säger att kvinnorna oftast är osäkra och männen känner sig 

tillräckligt kompetenta för att ta sig an uppgifter de blir tillfrågade. Där ser vi en koppling då 

det ligger djupt i vår natur och vår kultur att sport är ett yrke för män och inte för kvinnor, att 

kvinnor inte har/bör ha en relation till fotbollen. Det gör att det tar längre tid, för det krävs att 

kulturen ska förändras för att kvinnorna ska våga ta plats, våga söka jobb inom idrotten. 

 

Vidare beskriver Connell & Pearse (2015) om maktrelationer som visar bilden att, ”män som 

en härskande könsklass, som bekräftas av mäns makt över kvinnor och kvinnor beskrivs som 

passiva och betydelselösa”. Det är precis vad Nilsson (2017) säger om BPs syn på 

tränarrekrytering,  
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”BP har 700 stycken ideellt arbetande ledare. När vi står där och vill ha fram ledare till alla 

våra lag så även om det både är mammor och pappor som står där, är det 9 av 10 män som 

anmäler sig. Det går tillbaka till att det är fler män som själva tidigare spelat och det är fler 

män som ställer upp för att de känner att de har bättre kompetens. Kvinnor är lite mer 

osäkra”. 

 

Bergholm och Jacobsson (2017) berättar att de finns ett ökat intresse i föreningen för 

jämställdhet och en vision om hur de vill att föreningen ska utvecklas. Det viktigaste är att 

väga in jämställdhetsfrågan i varje beslut så att förening sakta men säkert närmar sig att bli en 

helt jämställd förening. Ett konkret mål där både damerna och herrarna har samma 

målsättning, vilket är ett steg i rätt riktning. Som Bergholm (2017) förklarar,  

 

”Nytt mål för damerna är att gå upp i Allsvenskan, samma mål som vi har för herrarna”.  
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6. Slutdiskussion 

I den sista delen presenteras undersökningens slutsats, förslag på framtida forskning 

och kritik mot undersökningen.  

Utifrån undersökningens analys anser vi att teorin med sina arenor, discursive governance och 

mänskligt handlande går att applicera på den svenska idrottsrörelsen gällande införandet av 

styrdokument om jämställdhet, men det är viktigt att förstå att också andra aktörer än vad vi 

undersökt har stor påverkan. Det är inte så enkelt som vi till en början trodde att RF, SvFF 

och BP är huvudaktörerna utan processen är mer komplex än så. Varje arena består av ett 

flertal aktörer som spelar in för att styrdokument ska kunna implementeras i en förändring och 

att det ska ske en förändring kring jämställdhet inom fotbollen. 

 

Sponsorer har en värdefull del i förändringsarbete för att det ska lyckas inom förbund och 

föreningar. Som några av respondenterna förklarade om fördelning av resurser från sponsorer, 

om exempelvis en ny sponsor vill komma in i BP med kravet att herrarna ska få 90% av 

sponsringen och damerna 10% behöver BP göra ett val om den tänkta sponsorn ligger i linje 

med föreningens egna värderingar. 

 

Läroplansteori utgår ifrån skolans värld, där skolverket styr som är en myndighet. Det blir en 

svårighet för RF, då de inte är någon myndighet och har inte samma möjlighet till 

kravställning. Om RF skulle göras om till en myndighet, hade förutsättningar blivit 

annorlunda och det hade eventuellt lett till en större förändring. Problemet som hade kvarstått, 

är inte de ideella krafterna som finns inom idrotten. De frivilliga individerna som är där av 

eget intresse och inte är avlönade, därav är det svårare att få igenom en förändring som 

bygger på kravställning. RF som myndighet hade kunnat styra svensk idrott med ”lagens 

långa arm” och kravställningen skulle kunna påskynda en förändring i positiv riktning.  

 

Vi tror att en stor anledning till att jämställdhetsarbetet går långsamt är att det är många 

aktörer inblandade med otydlig kommunikation, både aktörerna emellan och inom de olika 

instanserna. Vår uppfattning är att om samtliga inblandade aktörer i idrottens 

jämställdhetsarbete hade gjort och sagt på samma sätt hade problemet varit löst för länge sen. 
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Läroplansteori grundar sig i det svenska skolsystemet, och idrotten är i minst lika hög grad en 

del av samhället som styrs av samma värderingar, maktstrukturer och genusordning. Idrotten 

formar individer och lär oss ett beteende, därav är det viktigt att det fungerar på liknande sätt 

där som i övriga delen av samhället. Idrotten är Sveriges största folkrörelse och nio av tio 

barn har någon gång under uppväxten varit med i en idrottsförening.  

 

En annan aspekt som har kommit fram under undersökningens gång är att RF och SvFF 

arbetar mycket på strategisk nivå med frågan och driver inga egna projekt, utan det är upp till 

varje förening att driva frågan framåt. RF och SvFF finns till som stödfunktion om föreningar 

behöver hjälp. Vi tror att om RF och SvFF hade varit mer involverade, på en operativ nivå 

genom hela processen hade de kunnat ha större inflytande på föreningsnivå. Den högsta 

instansen som formulerar styrdokument borde tydligare kunna följa upp respektive SF och se 

hur det verkställs i praktiken. De borde vara mer verksamma på en operativ nivå och 

kompletterade den kvantitativa uppföljningen med en kvalitativ. 

 
Det är ett dilemma vi står inför, det har kommit dokument från RF i 40 år och det finns 

fortfarande betydande aktörer som anser att dokumenten än idag inte har en praktisk funktion. 

Som Jacobsson (2017) förklarar: 

 

”Finns det ingen praktisk plan för hur dokumenten skall följas kommer heller ingen 

förbättring att ske” 

 

Respondenterna i BP pratar om en ökad välvilja och ett intresse kring jämställdhet och 

samtidigt berättar både Nilsson och Bergholm (2017) att de anställt en ny 

kommunikationsansvarig till sommaren för att kunna förbättra informationsflödet på 

websidan kring bl.a. jämställdhetsarbete. Vidare har Henrik Nilsson och Stefan Bärlin 

anställts under det senaste året. Tre nyanställningar och alla är män. Det talar emot deras 

strävan och vilja att vara en jämställd förening. Det låter positivt när BP pratar om sina tankar 

kring jämställdhet och vilka variabler som är viktiga, men i praktiken ser det annorlunda ut. 

Även om Bärlin förklarar att BP inför år 2017 ökade damernas budget med 25% visar deras 

andra handlingar på en viss motsägelsefullhet. Det gäller att leva som man lär, och som 

Europas och Sveriges största förening bör man vara en förebild för andra mindre föreningar. 
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Syftet med denna undersökning var att se hur styrdokument kring jämställdhet kommuniceras 

och appliceras på föreningsnivå. Den stora frågan vi ställer oss själva efter genomförd 

undersökningen är:  

 

Vad fyller RF egentligen för funktion inom svensk idrott? 
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6.1 Förslag på framtida forskning 

Det börjar ske en del förändring inom svensk fotboll. Både RF och SvFF har under året 

anställt nya personer som endast ska arbeta med jämställdhetsfrågor på olika nivåer. 

Utvecklingen går framåt, medvetenheten och kunskapen kring ämnet ökar allt mer. Allt fler 

förbund och föreningar arbetar aktivt med frågorna och ju fler människor som blir medvetna 

om problemet, desto fler kan göra skillnad. För att komma vidare med forskningen krävs ett 

fortsatt arbete att försöka förändra organisationsstrukturen och kulturen i grunden inom 

svensk fotboll, att alla känner sig välkomna att vara delaktiga oberoende kön.  

 

Efter genomförd undersökning har vi fått förståelse för att det är många fler aspekter än de tre 

arenorna vi undersökt som frågan berör, det handlar om en organisatorisk förändring från 

grunden inom alla läroplansteorins arenor. RF, SvFF och BP har högre instanser över sig som 

den Svenska staten, EU, UEFA och FIFA att ta hänsyn till och där det också krävs en 

förändring. För att kunna gå vidare, krävs en bredare förståelse för hur översättning/riktlinjer 

kommuniceras ut mellan de olika instanserna. Om FIFA inte arbetar med frågor kring 

jämställdhet, är det svårt för föreningar att göra det.  

 

För att gå vidare med forskning vore en nyckel att börja undersöka på gräsrotsnivå de ideella 

krafterna som utgör en stor del av idrottsrörelsen. Vi har fått uppfattningen att de ideella 

ledarna till stor del består av pappor som är tränare och det skulle vara väldigt intressant att 

undersöka hur de ser på jämställdhetsarbetet samt vad det är som driver dem att arbeta 

frivilligt i en förening. En annan intressant infallsvinkel är hur föreningar/samhället kan 

använda de ideella krafterna för att bidra till en förändring.  
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7. Kritik 
Om vi skulle göra undersökningen igen, hade vi gjort en mer omfattande undersökning under 

längre tid och även undersökt hur det ser ut högre upp i hierarkin och längre ner i 

organisationen. Vi hade genomfört intervjuer med fler personer som jobbar inom de berörda 

organisationerna, för att få en bredare bild från fler människors perspektiv. I efterhand har vi 

också insett att vi skulle intervjuat fler personer från de andra aktörerna inom de olika 

arenorna, StFF och SISU som vi under undersökningens gång fått veta är en stor del av hela 

processen. 

 

Det hade även varit intressant att intervjua fler personer inom respektive organisation och se 

hur svaren de emellan stämmer överens. Det hade även varit en fördel att vara närvarande på 

träningar, men också delta på föreläsningar/konferenser/seminarium som RF och SvFF 

anordnar för att se hur de förmedlar ut dokumenten i praktiken. Att se med egna ögon, hur de 

möter frågor från föreningarna genomgående för att göra styrdokumenten tydliga i praktiken. 

Att få följa deras arbete under en längre tid och se hur de arbetar med behovsanalysen och 

uppföljning av styrdokumenten. 

 

Vi har genom intervjuer fått berättat till oss, av respektive organisation, deras 

tillvägagångssätt med jämställdhetsfrågan, och det vore intressant att få se det med egna ögon 

hur det fungerar i praktiken. Det vore spännande att se om det fungerar likadant som de säger, 

ord och handling går inte alltid hand i hand. Om vi hade haft möjlighet att göra 

undersökningen under en längre tid hade det givet mer, att få följa föreningens utveckling 

under exempelvis en två års period och se hur arbete förändras.  
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Bilagor 
Intervjuer 
 
Riksidrottsförbundet 
Jenny Svender, Jämställdhetsansvarig RF 
 

1. Vad innebär din roll som jämställdhetsansvarig på RF? Vad har du för huvudsakliga 

arbetsuppgifter och ansvar? 

2. Vad utgår RF ifrån när de arbetar med jämställdhetsfrågor? 

3. Vad är din syn på att det första styrdokumentet för jämställdhet kom redan 1977 och 

att idag inte ens hälften av svenska idrottsförbund uppnått RF:s mål? Varför går inte 

utvecklingen lika fort för sportbranschen som andra branscher? 

4. Hur sprids information, vertikalt från RF ner till förbund gällande vikten av 

jämställdhet? 

5.  Hur ser relationen ut mellan RF och SvFF? 

6. Vilka variabler (tror du) är viktiga i praktiken för att framgångsrikt lyckas med 

jämställdhetsarbetet? 
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Svenska fotbollförbundet  
Sevana Bergström, Integrationssamordnare SvFF 
 

1. Vad innebär din roll som integrationssamordnare på SvFF? Vad har du för 

huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar? 

2. Vad utgår SvFF ifrån när de arbetar med frågor kring jämställdhet? 

3. Vilka variabler (tror du) är viktiga i praktiken för att framgångsrikt lyckas med 

jämställdhetsarbetet? 

4. Hur sprids informationen, vertikalt från SvFF ner till föreningar? 

5. I vilken utsträckning följer ni upp jämställdhetsarbetet?  
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IF Brommapojkarna 

Henrik Nilsson, Klubbdirektör BP 
 

1. Vad innebär din roll som ”klubbdirektör”? Vilka huvudsakliga arbetsuppgifter innebär 

ditt jobb?  

2. Vad innebär jämställdhet för dig?  

3. Varför, tror du, att ni i BP inte har kommit längre gällande de mål om jämställdhet 

som finns (vi syftar på målen från RF om att män och kvinnor ska vara representerade 

med minst 40% i varje styrelse, valberedning etc.)? 

4. Ni har ett ”ansvar för jämställdhet” uttrycker ni det själva, hur arbetar Ni med det i 

praktiken? 

5. Hur ser kommunikationen ut från RF/SvFF ner till Er förening ut gällande nya 

styrdokument och direktiv? 

6. Vad borde RF/SvFF göra för att förbättra jämställdheten inom fotbollen? 

7. Varför tror du att jämställdhetsarbetet inom idrottssverige går så trögt, RF släppte sitt 

första styrdokument om jämställdhet 1977 men lite har hänt sen dess? 

8. Vilka variabler (tror du) är viktiga i praktiken för att framgångsrikt lyckas med 

jämställdhetsarbetet? 
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Staffan Jacobsson, Sportchef och assisterande tränare BP dam  
 

1. Vad innebär din roll som ”Sportchef och tränare för dam”? Vilka huvudsakliga 

arbetsuppgifter innebär ditt jobb?  

2. Vad innebär jämställdhet för dig? Vad är din definition? 

3. Varför, tror du, att ni i BP inte har kommit längre gällande de mål om jämställdhet 

som finns (vi syftar på målen från RF om att män och kvinnor ska vara representerade 

med minst 40% i varje styrelse, valberedning etc.)? 

4. Ni har ett ”ansvar för jämställdhet” uttrycker ni det själva, hur arbetar Ni med det i 

praktiken? 

5. Varför tror du att jämställdhetsarbetet inom idrottssverige går så trögt, RF släppte sitt 

första styrdokument om jämställdhet 1977 men lite har hänt sen dess? 

6. Vilka variabler (tror du) är viktiga i praktiken för att framgångsrikt lyckas med 

jämställdhetsarbetet? 
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Fredrik Bergholm, Styrelseordförande BP  
 

1. Vad innebär din roll som ”styrelseordförande”? Vilka huvudsakliga arbetsuppgifter 

innebär ditt jobb?  

2. Vad innebär jämställdhet för dig? Vad är din definition? 

3. Varför, tror du, att ni i BP inte har kommit längre gällande de mål om jämställdhet 

som finns (vi syftar på målen från RF om att män och kvinnor ska vara representerade 

med minst 40% i varje styrelse, valberedning etc.)? 

4. Ni har ett ”ansvar för jämställdhet” som ni själva uttrycket det. Vad utgår IF 

Brommapojkarna ifrån när de arbetar med frågor kring jämställdhet? 

5. Ni har ett ”ansvar för jämställdhet” uttrycker ni det själva, hur arbetar Ni med det i 

praktiken? 

6. Som Sveriges största förening, vad kan/bör IF Brommapojkarna göra för att öka 

jämställdheten inom fotbollen? 

7. Varför tror du att jämställdhetsarbetet inom idrottssverige går så trögt, RF släppte sitt 

första styrdokument om jämställdhet 1977 men lite har hänt sen dess? 

8. Vilka variabler (tror du) är viktiga i praktiken för att framgångsrikt lyckas med 

jämställdhetsarbetet? 

  



	

	 60 

Stefan Bärlin, Marknadschef och CSR- ansvarig BP  
 

1. Vad innebär din roll som ”marknadschef och CSR-ansvarig”? Vilka huvudsakliga 

arbetsuppgifter innebär ditt jobb?  

2. Vad innebär jämställdhet för dig?  

3. Varför, tror du, att ni i BP inte har kommit längre gällande de mål om jämställdhet som 

finns (vi syftar på målen från RF om att män och kvinnor ska vara representerade med 

minst 40% i varje styrelse, valberedning etc.)? 

4. Hur ser kommunikationen ut från RF/SvFF ner till Er förening ut gällande nya 

styrdokument och direktiv? 

5. Ni har ett ”ansvar för jämställdhet” uttrycker ni det själva, hur arbetar Ni med det i 

praktiken? 

6. Som Sveriges största förening, vad kan/bör IF Brommapojkarna göra för att öka 

jämställdheten inom fotbollen? 

7. Varför tror du att jämställdhetsarbetet inom idrottssverige går så trögt, RF släppte sitt 

första styrdokument om jämställdhet 1977 men lite har hänt sen dess? 

8. Vilka variabler (tror du) är viktiga i praktiken för att framgångsrikt lyckas med 

jämställdhetsarbetet? 


