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Abstract  

The Swedish sport movement is based on an idea that everyone is welcome to join and should be able 

to contribute and effect on those decisions that affects themselves. Although, recent studies show that 

a large percent of all power positions in the Swedish world of sports is held by men. The purpose of 

this study is to investigate the road to a board commission in one of Sweden’s most established sports 

where a large amount of the practitioners are men. The Swedish federation of Motorbike- and 

Snowmobile has 81 percent men as their practitioners and 89 percent men of their board members are 

male. Through interviews with people in the election committee in all six districts of the federation, 

this study shows the processes and the criterial that is behind a nomination to the districtal board. 

Overall, the participations show that most of the work behind a recruitment is based on small and 

internal networks. Not rarely a person that has a finished career of his own is chosen to be the best 

suited for the job. Strong criterias for a suitable board member is also having knowledge about the 

sport and to have a lot of time on their hands for the job. The main conclusion of this study is that it’s 

not that woman are not wanted as board members, but the processes and social constructions about 

who’s suitable for this kind of job is making it so much harder for a woman to get it. There will always 

be men on the top of the pyramid in sports if we don’t change the way we recruit people and challenge 

our mindsets on how a suitable candidate for board membership looks like.  

Nyckelord: kvinnor inom sporten, styrelsemedlemmar, valberedningen, homosocial 

reproduktion, genus, jämställdhet    

Keywords: women in sports, board membership, election committee, homosocial 

reproduction, gender, equality 
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1. Inledning 

För knappt 30 år sedan ställde sig Eva Olofsson (1989) frågan Har kvinnorna en 

sportslig chans? i sin avhandling med samma namn. Idag är frågan om Sveriges 

föreningsidrott verkligen är jämställd med avseende på kön fortfarande lika aktuell. 

Sedan 2011 arbetar Riksidrottsförbundet (RF) för jämställdhetsmål uppsatta för att 

vara genomförda 2017. I dessa mål står det bland annat att kvinnor och män ska ha 

lika stort inflytande i rådgivande och beslutsfattande organ. Bägge kön ska vidare 

vara representerade med minst 40 procent på högre positioner, såsom 

förbundsordförande och generalsekreterare, men könsfördelningen ska också vara 

jämn vad det gäller mindre prestigefyllda uppdrag (Riksidrottsförbundet [RF], 

2013a). 

I Idrotten vill (2009) formuleras ett av de övergripande målen för svensk idrott som 

att alla deltagare ska få vara delaktiga i de beslut som rör sin egen aktivitet. Detta 

uppnås genom att alla medlemmar, oavsett ålder, kön eller etniskt ursprung, är 

delaktiga i de beslut som formar deras verksamhet (Idrotten Vill, s 12). Är det 

verkligen så det ser ut idag inom Sveriges idrottsorganisationer? Går det att påstå att 

flickor och kvinnor är delaktiga i de beslut som rör deras egen idrott? 

Trots de statliga bidrag som idrotten varje år tillhandahåller för att attrahera och 

finnas till för alla medborgare, brister idrotten i att vara jämställd mellan könen på 

både utövar- och beslutsfattande nivå. Män utgör 58 procent av utövarna inom 

organiserad föreningsidrott medan kvinnor utgör 42 procent (CIF, 2014). En nyligen 

gjord undersökning av 71 specialidrottsförbund visar att idrottens maktpositioner 

inte är jämställda, till männens fördel. Generellt set utgör män 65 procent av en SF-

styrelse. På de högre beslutsposterna såsom ordförande i vald styrelse utgör män 77 

procent. Det framgår också av samma undersökning att dessa siffror varit mer eller 

mindre oförändrade de senaste fem åren (RF, 2014). Liknande studier i bland annat 

Tyskland visar att Sverige inte är ett undantag, utan snedvrida könsfördelningar 

inom idrottsvärldens makthavare är ett lika stort problem i stora delar av 

idrottsvärlden internationellt (Pfister & Radtke, 2009; Ottessen, Skirstad, Pfister & 

Habermann, 2010). 

Jenny Svender, idag ansvarig för jämställdhet- och genusfrågor på RF menar i sin 

avhandling från 2012 att problemet med flickors roll i svensk idrott är att flickorna 

fortfarande utgör ett undantag. Det arbete med avseende på jämställdhet som hittills 
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har gjorts har syftat till sidosatsningar. Arbetet med att integrera flickor har inte 

hanterats som en del av det vardagliga arbetet, utan att integrera flickor har setts som 

ett undantag från den ordinarie verksamheten med tillexempel testgrupper, särskilda 

utbildningsmaterial och projekt av olika slag. Istället bör flickor och deras roll i 

idrotten anses vara lika självklar som pojkarnas enligt Svender. Därför bör 

jämställdhetsarbetet med avseende på kön vara en del av den ordinarie 

verksamheten. I enlighet med Hirdmans (1988) feministiska teori om att vi behöver 

sluta göra skillnad mellan könen, menar Svender att det är när vi tillskriver könen 

olika egenskaper och det ena könet anses primärt inom idrotten som arbetet inte 

kommer framåt.  

En annan förklaring till varför män idag anses primära och besitter maktpositionerna 

inom idrott förklarar bland annat Göransson (2006) och Fundberg (2009) med så 

kallad homosocial reproduktion. Med detta menas att personer i en 

rekryteringsprocess rekryterar den kandidat som mest liknar dem själva. De män 

som idag sitter på maktpositioner identifierar och orienterar sig alltså mot andra 

män, vilket gör det svårt för kvinnor att komma in i dessa sammanhang (Hirdman, 

2000; Kanter 1977). 

Med de studier som visar på en ojämn fördelning mellan könen på såväl 

maktpositioner som utövarnivå inom idrotten i Sverige som bakgrund menar jag att 

det kan vara intressant att undersöka detta eventuella samband. Finns det en 

korrelation mellan de idrotter där utövarna till en majoritet utgörs av män och deras 

styrelsers maktordning? Jag har därför valt att i denna studie studera och analysera 

valberedningarnas arbete i Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundets (Svemo) 

olika specialdistriktsförbund (SDF). SDF: ens roll syftar till att organisera och 

etablera sin sport inom sitt distrikt. De har därför mycket kontakt med både 

föreningarna i sitt distrikt för uppföljning och stöd, men också med 

distriktsförbunden och det egna specialförbundet. De föreningar som är knutna till 

distriktet väljer en företrädare från distriktet till distriktsmötet (se bilaga 3). 

Valberedningen i en organisation skall arbeta året runt för att tillsätta en lämplig 

styrelse och har som åliggande att följa upp styrelsens arbete (RF, 2013b). 

Valberedningen har också till uppgift att bevara medlemmarnas intressen och 

komma med ett konkret och utförligt förslag på styrelserepresentanter (Malmsten & 

Pallin, 2005), varför jag anser att det finns kunskap att hämta om problemet med 



 

3 
 

ojämn könsfördelning i SDF: ens styrelser hos dem. Svemo har idag 150 000 

medlemmar och har funnits sedan 1935 (Svemo, 2017a). Enligt deras hemsida är 

deras sport en av de mest spridda världen över och Sverige har skördat flera 

framgångar internationellt. Förbundet samlar alla utövare som vill träna och tävla 

med Motorcykel eller Snöskoter och sammanlagt finns 12 olika discipliner med 

tränings- och tävlingsverksamhet representerade inom förbundet. Deras medlemmar 

utgörs till 81 procent av män och i deras förbundsstyrelse är 87 procent män (RF, 

2014). Går det att urskilja processer i deras valberedningars arbete som främjar 

reproduktion av det ena könet? Svemo anses vara ett intressant förbund att studera 

för att belysa sambandet mellan utövarnas kön och styrelsens maktordning, då 

majoriteten av män är så pass stor på båda ställen där att det med största sannolikhet 

inte är slumpmässigt utan att det finns ett samband.   

Då denna studie behandlar ett historiskt sammanhang och hur detta sammanhang 

påverkar människor i olika påverkansprocesser såsom fostran och lärande, faller 

studien inom ramen för Idrottspedagogisk forskning (Pedagogiska Institutionen, 

Umeå Universitet). Dessa påverkansprocesser lyfts i denna studie fram i en idrottslig 

kontext. Denna studie görs i samarbete med Pedagogiska Institutionen på Umeå 

Universitet. 

2. Syfte och frågeställningar 

Det preliminära syftet är att analysera Svemos olika SDF:s valberedningar angående 

tankar och inställningar kring genusarbete. Det specifika syftet är att identifiera de 

processer som leder till en rekrytering av styrelseuppdrag i Svemos olika SDF.  

• Vilka kriterier och processer utgör en rekrytering av ledamöter till Svemos 

SDF? 

• Hur resonerar valberedningarna i Svemos SDF kring genus och 

könsfördelning i styrelsen? 

 

3. Tidigare forskning 

Denna del av studien kommer börja med att ta upp begrepp som återkommer i 

arbetet och hur dessa definieras. Avsnittet fortsätter sedan med att redogöra för 

tidigare forskning som anses relevant för att undersöka studiens syfte och 
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frågeställningar. Avsnittet avslutas med en kortare sammanfattning av de redogjorda 

tidigare studierna på valt område.  

3.1 Begreppsdefinition 

I studien används begreppet genus för att förklara en rådande skillnad i maktbalans. 

Den definition av ordet genus som kommer att användas är den som Yvonne 

Hirdman (1988) förklarar på följande sätt: 

 

Genus kan förstås som föränderliga tankefigurer »män» och »kvinnor» 

(där den biologiska skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger upphov 

till/skapar föreställningar och sociala praktiker, vilka får till följd att 

också biologin kan påverkas/ändras — med andra ord, det är en mer 

symbiotisk kategori än »roll» och »socialt kön». (Hirdman, 1988, s. 51).  

 

Kön kommer med andra ord beskrivas som snarare en kulturell konstruktion än en 

social konstruktion. Enligt Hirdman är förklaringen om att kön enbart skulle vara en 

roll att gå i/u för enkel och platt. Med kulturell konstruktion ges ordet kön en större 

betydelse än synonymt med begreppet könsroll. Kön kommer i denna studie därför 

förstås som en större och mer komplex konstruktion än den att vi enbart kan gå in i 

eller ut ur en könsroll.  

Ett annat begrepp som återkommer är makt och diskussioner kring vem som sitter på 

en maktposition i tillexempel valberedningar. Studien kommer att i stort utgå från 

den franska filosofen Foucaults (se t ex 1987, 2002) beskrivning av makt. Denna 

beskrivning är att makt inte är någonting en människa besitter till en början. Makt 

skapas istället i interaktion mellan människor, där en person tillskrivs makten. I 

denna studie kommer alltså de processer jag studerar förstås genom att makten i 

valberedningar och styrelser har skapats genom det relationella mellan människor 

och finns således mellan oss. 

Ett sista begrepp att förtydliga är det som i studien förklaras som kriterier för att bli 

en styrelserepresentant. Med inspiration av Fundberg (2009) och hans rapport om 

idrottens valda makthavare har jag valt att inte specificera det mer noggrant för de 

intervjuade. Däremot definierar jag det själv, i likhet med Svenska Akademiens 

ordbok (2017) som en egenskap eller attribut som är mycket viktigt, om inte 

avgörande för ett bedömande om lämpligheten hos en person.  
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3.2 Kvinnor som undantaget inom idrotten  

För att kunna förstå problematiken kring maktutövarna inom idrotten kan det finnas 

kunskap att hämta i idrottens historia. Den första jämställdhetsplanen för svensk 

idrott togs fram 1989 (Åström, 2011) där man för första gången annonserade 

könsfördelningen inom idrotten som ett problem. Samma år kom den första 

feministiska avhandlingen om idrott i Sverige. Det var Eva Olofssons avhandling Har 

kvinnorna en sportslig chans? i vilken Olofsson redogör på vilka villkor kvinnorna 

har deltagit i organiserad idrott i Sverige över tid. Detta görs genom en kartläggning 

av den svenska idrottsrörelsen över tid i stort, samtidigt som Olofsson studerar 

Gymnastikförbundet och Fotbollsförbundet närmare då dessa sporter har det största 

antalet kvinnliga utövare, trots idrotternas olika utformning. Avhandlingen redogör 

för att kvinnor har fått mer och mer tillträde till idrotten, men att de fortfarande 

utövar idrott på männens villkor. Idrotten som den ser ut idag är gjord av män, för 

män. Kvinnor är, trots många utövare i många olika idrotter, fortfarande 

marginaliserade och det är inte tal om någon maktförskjutning mellan könen 

(Olofsson, 1989).  

Denna marginalisering av flickor och kvinnor finns idag fortfarande kvar. Både 

Svender (2012) och Grahn (2008) menar att den har skapats av att flickor och 

kvinnor anses vara ett undantag inom idrotten. Problemet, resonerar Svender utgörs 

av att normen inom idrott fortfarande är mannen och den manliga kroppen. En flicka 

representerar fortfarande en avvikelse och har blivit behandlad därefter i form av 

benämningar såsom damfotboll och dambasket. Grahn (2008) redovisar samma 

resultat men har framförallt studerat de utbildningsmaterial som finns tillgängliga 

inom bland annat dagens barn- och ungdomsfotboll. I dessa synliggörs 

marginaliseringen framförallt genom att utövaren alltid benämns som en pojke och i 

princip alla bilder tillgängliga i svensk idrotts utbildningsmaterial är bilder på pojkar 

som aktiverar sig genom idrott. Liknande resultat visar Kempe-Bergman (2014) då 

han i sin studie beskriver hur jämställdhetsproblemet handlar om att idrotten alltid 

varit manligt kodad i sin utformning genom att förklaras som ett sammanhang med 

attribut som framförallt tilltalar män. 

Idag finns det sporter där majoriteten av utövarna är kvinnor och likaså antalet 

styrelserepresentanter i förbund. Denna utveckling kunde ses redan under 70-talet 

och Olofsson (1989) förklarar detta framförallt som att även dessa idrotter till en 
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början enbart bestod av män. Över tid har däremot männen aktivt valt bort dessa 

idrotter och efter det har kvinnan fått tillträde till dem. Dessa idrotter har också en 

tendens att vara lägre prioriterade vad det gäller publicitet och pengar, vilket 

fortsätter skapa bilden om att den idrottande mannen är idealet och normen, inte den 

idrottande kvinnan. En internationell undersökning av flera TV- kanaler och deras 

sportnyheter visade att i genomsnitt 5 procent av sportens TV-sändningar ägnas åt 

kvinnlig idrott (Donnelly & Donnelly, 2013).  

 3.3 Kvinnors tid- och familjebarriär 

För en kvinna som sitter på ett förtroendeuppdrag såsom ledamot i en styrelse har 

oftast en avvägning gjorts mellan karriär och familj (Billing 1991). I större 

utsträckning än hos män är kvinnliga chefer ogifta och utan barn (Billing 1991; 

Claringbould & Knoppers 2007a). Studier har också visat att en kvinna som i 

framtiden vill ha barn inte rekryteras till styrelseuppdrag. De övriga 

styrelsemedlemmarna utgår generellt ifrån att alla ska kunna jobba samtidigt och lika 

mycket, utan att behöva ta hänsyn till någons ytterligare behov (Claringbould & 

Knoppers 2007b). Denna avvägning mellan familj och karriär har behövts göras då 

män uppger att de inte skulle kunna tänkas ge upp sin egen karriär för att hans fru 

skulle kunna befordras (Pfister & Radtke, 2009). Äkta män och kvinnor är olika 

benägna att stötta sin partner i deras karriärer, vilket gör att kvinnans karriär ofta 

hamnar i andra hand (Wahl, 2003). En undersökning visar att uppskattningsvis tar 

det ideella arbetet som innefattar ett styrelseuppdrag cirka 30 timmar i veckan. 

Denna tid menar männen att de kan ta från deras sociala liv och familjelivet, medan 

kvinnor känner att de inte kan åsidosätta så mycket tid utanför hemmet (Ottessen et 

al. 2010). Omfattande studier gjorda över svenskarnas ideella engagemang över tid, 

visar att kvinnor sedan studiens första undersökning 1992 alltid har varit mindre 

involverade i ideella uppdrag än män. År 2014 var skillnaden mellan hur många 

vuxna män och kvinnor som arbetat ideellt under det gångna året 7 procent (von 

Essen, Jegermalm & Svedberg, 2015). Författarna förklarar detta med att idrottens 

ideella struktur även den är manligt kodad.   

Due Billing och Alvesson (2009) förklarar att många av de nätverk och rekryteringar 

som skapas oftast blir till efter arbetstid, på mer sociala tillställningar mellan 

arbetskamraterna. Problemet blir att kvinnor generellt tar större ansvar över hem och 

hushåll (SOU 2014:6, 170) vilket gör att de i mindre utsträckning medverkar i sociala 
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tillställningar utanför arbetstid. Detta gör att de manliga nätverken knyts och blir 

ännu starkare, medan kvinnorna får det svårare att konkurrera om de högre 

arbetsbeskrivningarna och har därför svårt att ha inflytande i organisationen (Billing 

& Alvesson, 2009).  Problemet för kvinnorna verkar inte vara att de inte är önskade 

på högre positioner, utan att de processer som leder till en rekrytering ofta talar emot 

dem av tradition.   

3.4 Den normativa synen på en makthavare   

En annan anledning till att kvinnor har svårt att inneha förtroendevalda uppdrag 

förklarar Anita Göransson (2006) framförallt med att de egenskaper som vi tillskriver 

en ledare såsom tillexempel auktoritär, stark handlingsförmåga och dominerande, 

mer eller mindre fungerat synonymt med manlighet under flera år. Med andra ord är 

mannens egenskaper ofta samma saker som de attribut vi söker i en ledare. På 

samma sätt anses de egenskaper som slarvigt och stereotypt tillskrivits kvinnor vara 

egenskaper vi inte söker i en ledare, vilket gör att maktpositionerna fortsätter att gå 

till männen.  

En mycket känd teori kring förändringsarbete beskriver Kanter (1977).  När det gäller 

snedställda sammansättningar av ledningar och styrelser menar hon att den 

presenterade minoriteten i sammansättningen kommer att börja ses enbart som den 

minoritet den utgör. Med andra ord kommer alltså de kvinnor på styrelseuppdrag 

enbart ses som sitt kön. Den stora gruppen kommer att vara extra uppmärksam på 

beteenden som anses vara stereotypt för minoriteten. Alltså kommer männen i 

styrelsen att leta efter saker i kvinnans beteende som kan anses vara feminint och 

typiskt kvinnligt, menar Kanter. Detta utgör ett problem när dessa kvinnor ofta 

försöker ”avköna” sig själva och tona ned alla sina kvinnliga sidor och bete sig som 

jargongen (manligheten) i styrelserummet (Claringbould & Knoppers, 2007a). Detta 

skapar en motsättning, då många kvinnor upplever att de blivit rekryterade till ett 

styrelseuppdrag just i egenskap av sitt kön. Det finns en tendens att vilja könskvotera 

många idrottsstyrelser då det idag inte anses vara legitimt att ha en styrelse med 

enbart män om utövarna är av båda kön. Däremot, när kvinnorna väl sitter på 

styrelseuppdraget finns en motvilja att se dem som en likvärdig styrelsemedlem och 

de blir därför enbart sitt kön, något de själva försöker att tona ner genom att bete sig 

som normen/mannen (Claringbould & Knoppers, 2007b). De fördelar med en 

tvåkönad styrelse såsom fler infallsvinklar och ett bättre klimat (Fundberg, 2009) går 
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också förlorat, när kvinnorna försöker tona ner sina kvinnliga sidor (Claringbould & 

Knoppers, 2007b).  

3.5 Rekryteringsprocessen genom homosocial reproduktion  

En avgörande anledning till hur kvinnor har svårt att nå maktpositioner beskrivs som 

de homosociala banden som finns och knyts starkare genom nätverk (Fundberg, 

2009). Dessa homosociala band, eller denna homosociala reproduktion syftar till att 

personer i en rekryteringsprocess ofta väljer den kandidat som liknar dem själva 

mest. Det finns en vilja att återge de attribut, egenskaper och förutsättningar som 

man själv besitter till den personen som ska rekryteras. Processen har till och med 

förklarats som homosexuell reproduktion (Kanter, 1977) då hon menar att det finns 

direkt njutning i förloppet. Det finns ofta inte någon direkt motvilja att rekrytera 

kvinnor till styrelseuppdrag, utan ofta är det undermedvetet som deras egenskaper 

inte ses alls i jämförelse med kandidaten som speglar en själv (Billing & Alvesson, 

2009). 

Sverige är dessvärre inte unikt på något sätt när det gäller idrotten och makthavarna 

inom den. I Tyskland är drygt 96% av alla ordföranden inom idrotten män och 80% 

av alla chefspositioner inom elitidrotten tillhandahålls av män. Precis som i Sverige 

är de arbeten som kvinnor får framförallt lokaliserade till vissa sporter som exempel 

gymnastik och kvinnorna är i många fall enbart ansvariga över flicklagen (Pfister & 

Radtke, 2009). De processer som ligger bakom en rekrytering förklarar författarna 

oftast sker internt inom organisationen. För det mesta blir en person tillfrågad att 

söka jobbet som chef, eller så nominerar en person sig själv. Om en person blir 

tillfrågad är det oftast en person med ett starkt nätverk inom sporten i form av 

vänner. Inte sällan har personen ifråga också en avslutad karriär inom sporten. Det 

finns också studier som visar att kvinnor i större utsträckning än män väntar på att 

någon annan ska nominera dem. Detta blir ett problem då kvinnor av tradition inte är 

lika starkt rotade i sporten på grund av senare tillträde till området (Olofsson 1989) 

och dessutom inte har kunnat skapa ett nätverk på samma sätt. De blir därför inte 

nominerade i lika stor utsträckning av någon annan och har svårare att nominera sig 

själva.  

Det är sällan som det är uttalat att en kvinna inte är lämplig för ett styrelseuppdrag 

(Billing & Alvesson, 2009; Hovden, 2010). Tvärtom, som tidigare nämnt är det av 

många eftertraktat med en kvinna i de flesta styrelser för legitimitet. Problemet ligger 
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i att de processer som syftar till en rekrytering och de egenskaper som eftersöks är 

saker som faller mer naturligt för män än för kvinnor. Ett sätt att rekrytera till 

styrelseuppdrag är för många att fråga någon inom umgängeskretsen i sporten. Då de 

flesta sporter har fler män är kvinnor som medlemmar, faller det naturligt att en man 

är närmare till hands än en kvinna. Problemet med den ojämna könsfördelningen i 

styrelserum skulle kunna gå att lösa med könskvotering, men det bakomliggande 

problemet med kvinnors tillträde till maktens rum är djupare rotat än så. Detta 

problem sitter i sociala processer och att strukturen för rekrytering behöver förändras 

och börja gynna kvinnor beskriver Hovden. 

3.6 Det ideella arbetet 

Då studiens informanter i valberedningen utgörs av ideell arbetskraft och likaså 

styrelserepresentanterna som de rekryterar anser jag det relevant att redogöra för 

traditionen med ideellt arbete i Sverige. En kort redogörelse för vem de 

förtroendevalda inom idrotten generellt är och huruvida det anses svårt att rekrytera 

folk till styrelser följer också.  

Det nordiska folket har enligt von Essen, Jegermalm och Svedberg (2015) en stark 

vilja att arbeta ideellt på olika sätt. Hela den svenska idrottsrörelsen är uppbyggd på 

ideellt arbete, vilket kan ha lärt oss att förstå det viktiga i att arbeta ideellt och hjälpas 

åt. Det är enligt en nyligen gjord undersökning 50 procent av alla vuxna personer 

som arbetar, eller har arbetat ideellt. Idrotten är den arena som attraherar mest 

ideellt arbete, men förtroendeuppdrag såsom styrelserepresentanter utgör inte 

mycket av den ideella kraften (Von Essen & Wallman- Lundåsen, 2016). Här är det 

istället svårt att rekrytera folk menar författarna då det anses för tidskrävande och 

krav på olika kompetenser generellt finns. I denna kategori av ideellt arbete är män i 

övre medelåldern klart överrepresenterade, vilket gör det gällande att processerna 

bakom denna typ av arbete inte är likadana som för många av de andra kategorierna.  

Vanligtvis frågas föräldrarna till ett av barnen i föreningen om de kan hjälpa till med 

ideella uppgifter, vilket alltså inte är fallet här (von Essen & Wallman- Lundåsen, 

2016). Undersökningar har också visat att det finns geografiska skillnader i hur 

angelägna personer är att arbeta ideellt. Generellt är det betydligt färre i större städer 

som engagerar sig ideellt (Segnestam- Larsson, 2014). De personer som sitter som 

förtroendevalda i en idrottsförening anger också i stor utsträckning att det starkaste 

motivet för att ta på sig den förtroendevalda rollen var påtryckningar från 
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omgivningen och att de när de fick frågan kände att de var tvungna att tacka ja då 

ingen annan skulle göra det (Segnestam- Larsson, 2014).   

3.7 Sammanfattning 

De studier som tidigare har gjorts på ämnet jämställdhetsarbete i valberedningar är 

så pass knapphändig att kunskap också har fått sökas i andra närliggande områden. 

Dessa områden har utgjorts av studier om jämställdhetsarbete inom idrott i stort och 

studier om kvinnans olika ställningstaganden och svårigheter kring att bli rekryterad 

till ett styrelseuppdrag eller liknande positioner. Framförallt visar dessa studier att 

det finns en starkt präglad manlig norm inom idrott. Denna utgörs av både utövarna, 

men normen om en makthavare inom idrotten är även denna manlig. De kvinnor 

som har rekryterats till ett styrelseuppdrag beskriver ofta att ett avvägande har 

behövt göras mellan familj och de egna intressena. Kvinnor har i mindre utsträckning 

än män engagerat sig ideellt, då de har svårare att åsidosätta sin tid för intressen då 

de i större grad känner ansvar över familjen och hemmet. Det är mycket sällan som 

det är uttalat att en kvinna inte är berättigad ett styrelseuppdrag eller motsvarande. 

Snarare visar studier att det på många håll behövs kvinnor för legitimering av 

idrotten. Däremot finns en rekryteringskultur och sociala strukturer kvar i de 

processer som leder till ett styrelseuppdrag, vilket gör att kvinnorna har svårare än 

män att nå ända fram till en rekrytering. Tidigare forskning visar att svenskarna har 

en tradition av att arbeta ideellt, men uppgifter såsom styrelseuppdrag har svårt att 

attrahera människor och just dessa roller är därför svåra att tillsätta för många 

organisationer.  

4. Metod 

Denna studie utgörs av sex semistrukturerade intervjuer. De intervjuade personerna 

är aktiva i tre av Svemos totalt sex olika SDF i valberedningen och har således 

kunskap om arbetet kring rekrytering till distriktets styrelse.  

4.1 Intervju som metod   

Då studien syftar till att skapa kunskap om människors uppfattningar och tankar 

kring valt ämne ansågs intervju vara en lämplig metod. Gratton och Jones (2004) 

beskriver intervju som en passande metod då det framförallt är kvalitativa data som 

ska beskrivas, tillexempel känslor, erfarenheter och tankar om ett specifikt ämne. 

Intervju som metod är också passande om urvalet för studien är mindre och svaren 
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antas skilja mycket mellan de svarande (Brinkmann & Kvale, 2014). Detta kan antas 

vara fallet i denna studie, då formen för frågorna i stort är öppna frågor med vikt på 

egna tankar och resonemang.  

Vidare har jag valt att arbeta utifrån en intervjuguide med redan förutbestämda 

frågor. Dessa frågor utgör däremot inte något facit på exakt hur intervjun behöver 

utformas, utan snarare är syftet att de ska fungera som ett ramverk för intervjun. 

Intervjuguidens frågor behöver inte ställas i tidigare utformad ordning, utan de 

frågor som känns relevanta för stunden och i takt med intervjupersonen ställs istället. 

Jag anser det svårt att veta exakt vad en intervjuperson kommer vara villig att prata 

om och tycker därför det skulle kännas begränsande att arbeta utefter en helt 

strukturerad mall på intervjun. När en intervju har ett tydligt fokus i frågorna men 

inte är helt strukturerad till formen, kallas den semi-strukturerad (Bryman, 2011). 

Denna form av intervju tillåter intervjuaren att frångå intervjuguiden till viss del och 

ställa följdfrågor om någonting som kommit upp under intervjun känns relevant för 

studien och insamlandet av data. 

Intervjufrågorna brukar delas in i olika kategorier såsom inledande frågor, 

uppföljningsfrågor, sonderande frågor, direkta frågor, indirekta frågor samt tolkande 

frågor (Brinkmann & Kvale, 2014). I denna studie kommer jag att använda mig av 

framförallt sonderande frågor där jag låter intervjupersonen berätta öppet om mitt 

valda ämne. Jag kommer också använda mig av tolkande frågor där jag kollar så jag 

uppfattat intervjupersonens svar korrekt, detta för att kunna fastställa att studiens 

resultat blir pålitligt. Vidare kommer jag att dela upp min intervjuguide i följande 

förutbestämda teman: Valberedningens arbete, komposition och funktion, Processer 

som underlägger en rekrytering samt Arbete mot en jämställd styrelse. Valda teman 

har en tydlig koppling till studiens syfte och underlättar en senare 

resultatsammanställning. Bryman (2011) förklarar att teman ska utformas och 

användas för att underlätta besvarandet av syfte och eventuella frågeställningar. 

Intervjuerna skedde över telefon, framförallt av geografiska skäl då SDFen är 

utspridda över hela Sverige. En annan anledning till telefonintervjuer var för att 

försöka göra själva intervjutillfället så lättillgängligt för den intervjuade som möjligt. 

Bryman (2011) menar att det finns några fördelar med telefonintervju framför 

intervjuer som sker ansikte mot ansikte. Framförallt är dessa fördelar att det är 

mindre tidskrävande och billigare att utföra intervju över telefon, någonting som 
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kändes optimalt med en stram tidsram för studien samt ingen budget. Nackdelar med 

intervju över telefon är att du som intervjuare inte kan uppfatta kroppsspråk.  

4.2 Urval 

Studiens urval består av sammanlagt sex personer; två personer vardera från tre av 

Svemos specialdistriktsförbund. De intervjuade personerna är aktiva och väl insatta i 

valberedningens arbete. Då studien syftar till att skapa kunskap om just 

valberedningen och deras metoder i rekryteringsprocesser ansågs detta vara ett 

logiskt urval. Bryman (2011) kallar detta för ett målinriktat urval, det vill säga urvalet 

består av personer som har en betydelse för besvarande av studiens frågeställningar. 

Då valberedningen och dess arbete var strukturerat på olika sätt i olika SDF var de 

intervjuades roll varierande. Tre av de intervjuade hade en sammankallande roll 

medans två var ledamöter i valberedningen. En av ledamöterna var relativt ny i sin 

roll, vilket jag tyckte kunde vara givande för studiens syfte. Om intervjupersonerna 

har något olika erfarenheter och bakgrund inom valberedningen kan det också vara 

olika tankar och resonemang som presenteras. Ytterligare en av intervjupersonerna 

var ordförande i sitt SDF, men var väl insatt i arbetet som valberedningen gjorde i 

distriktet. Han var också ledamot i förbundets valberedning, vilket gjorde att jag 

ansåg personen ha god och värdig kunskap om ämnet. Intervjupersonerna bestod av 

tre kvinnor och tre män. 

Denna studies urval bestämdes utifrån ett antal avvägningar. Studiens syfte skulle ha 

kunnat besvaras genom att intervjua lika många personer, men istället arbetat i 

skilda mansdominerade sporter. Ett annat alternativ hade varit att använda sig av 

personer från en och samma idrott men en annan sådan än Motorsport. Exempelvis 

finns andra idrotter under RF som inte är jämställda, men istället till kvinnans fördel. 

Jag resonerade emellertid så att den obalans som finns bland Svemos maktpositioner 

speglar samhället och de skillnader i makt mellan könen som finns i stort, vilket 

gjorde att detta urval kändes betydligt mer intressant att studera. I dagsläget är 

Svemos SDF-styrelser sammansatta på följande sätt: Övre Norra två av fem kvinnor, 

Mellersta Norra två av sex kvinnor, Nedre Norra en av sex kvinnor, Östra tre av sex 

kvinnor, Västra tre av nio kvinnor och södra fyra av sju kvinnor (Svemo, 2015). I 

Svemos stadgar går följande att läsa om styrelsens sammansättning: Förbundet, dess 

SDF och föreningar skall verka för att jämställdhet mellan könen nås samt att 

ungdomar ingår (Svemo, 2017b, sid 3). 



 

13 
 

En annan avvägning var hur många intervjuer jag ensam med begränsad tid skulle 

hinna göra. En urvalsgrupp ska bestå av så många personer som du behöver för att 

svara på ditt syfte (Brinkmann & Kvale, 2014), varken mer eller mindre. Om urvalet 

blir för stort tenderar själva intervjuns kvalitet bli lidande i brist på tid och om urvalet 

är för litet blir det ofta svårt att fastställa ett resultat. Med sex intervjuer ansåg jag 

mig kunna samla in tillräckligt mycket data för att fastställa ett resultat med validitet, 

men inte för mycket data för en person att bearbeta.  

I studiens resultatdel kommer intervjupersonerna få namnen intervjuperson 1–6, där 

intervjuperson 1 är den personen som blev intervjuad vid det första intervjutillfället 

och så vidare.  

4.3 Bortfall  

Resultatet för studien var till en början tänkt att utgöras av intervjuer med sex 

personer, en person från vart och ett av Svemos sex SDF: s valberedningar. Däremot 

blev det ett naturligt bortfall då många personer inte svarade på mail eller när jag 

ringde. En person svarade på mail och skrev att den gärna ställde upp på intervju, 

men svarade sedan inte när tid skulle bestämmas. Jag var också i kontakt med 

Svemos kansli för att säkerställa att kontaktuppgifterna på distriktens hemsida 

stämde, samt be om ytterligare uppgifter. Trots detta var det många av de kontaktade 

som inte svarade, vilket gjorde att det slutliga utfallet blev att sex personer från tre 

olika valberedningar intervjuades. Studien innefattar alltså inte alla sex distrikten 

utan täcker enbart hälften av dem, men med en djupare kunskap och mer material 

från dessa. Att enbart hälften av distrikten är representerade gör studiens 

representativitet givetvis sämre. Det går inte på samma sätt att kartlägga om 

resultaten är hur distrikten egentligen arbetar, eller om det enbart är dessa personer i 

valberedningarna som har dessa åsikter. Däremot går det att få djupare kunskap i de 

valda distrikten, men då syftet var en mer övergripande bild av hela förbundets 

specialdistriktsförbund är detta en variabel som kan anses påverka resultatet. 

4.4 Procedur 

Till en början har kunskap om studiens ämne sökts genom Umeå universitets 

databaser. Sökord som använts är till exempel gender, leaders, women in sports, 

patriarchy, feminism, female sport, homosocial reproduction, board membership, 

election committee och sporting organisations. Riksidrottsförbundets 

dokumentbank och statistik har också kommit till användning i arbetets första skede, 
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detta framförallt för att få en bild av hur svensk idrott resonerar och har funderat 

tidigare kring jämställdhetsarbete inom styrelser. 

Ett informationsbrev skickades sedan ut till alla personer aktiva i en valberedning i 

ett av Svemos SDF. Då informationen om vem som satt i valberedningen inte alltid 

framgick av distriktens hemsida, skickades några mail först till distriktens ordförande 

för vidare kontaktuppgifter. Det utformade informationsbrevet innehöll information 

om studiens syfte, men var medvetet nedkortat och utelämnade en del vidare 

information om studien (se bilaga 1).  

I samråd med handledare utformades sedan en intervjuguide med tre beskrivna 

teman (se bilaga 2). Frågorna var samma till alla svarande, oavsett deras position i 

valberedningen eller distriktet. Beroende på hur frågorna besvarades ställdes 

följdfrågor som jag ansåg kunde bidra till studiens syfte. Personerna var olika 

benägna att tala om valt ämne, vilket gjorde att jag som intervjuare behövde styra 

samtalet till det förutbestämda målet olika mycket. En annan faktor som också 

spelade in var att de svarande var olika erfarna i sina roller i valberedningen. En av de 

svarande var exempelvis väldigt nytillsatt i sin roll. Därför bads intervjufrågorna i 

detta fall istället besvaras med hur hennes uppfattningar kring det hon hittills hunnit 

se var, inte lika mycket om konkreta fakta då hon var mindre insatt i detta 

fortfarande. 

Alla intervjuer genomfördes över telefon efter att jag försäkrat mig om att den 

svarande hörde mig väl och att inspelningen av intervju fungerade som den ska. 

Intervjuerna varierade i längd, den kortaste varade i 19 minuter medan den längsta 

blev 37 minuter lång. Ingen av de intervjuade uppfattade störande ljud eller att 

någonting påverkade deras förmåga att svara på frågorna för att det var över telefon. 

Alla intervjuerna skedde också på en överenskommen tidpunkt. Med detta menas att 

ingen av de svarande blev uppringda och det då bestämdes att det skulle göras en 

intervju på en gång, någonting som hade kunnat påverka kvaliteten på ljudet om de 

var på ett utsatt ställe. Detta hade eventuellt också kunnat påverka deras vilja att 

svara mer ingående på frågorna. Om en intervju är tidsbestämd har den intervjuade 

med största sannolikhet avsatt nog med tid för att svara ingående och mer 

eftertänksamt på intervjuarens frågor.  
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4.5 Databearbetning   

Efter utförda intervjuer samlades den kvalitativa datan in för att läsas igenom och 

bearbetas. Efter transkribering och fysik utskrift koncentrerades intervjuerna ner till 

mindre och mer konkreta meningar som ansågs signifikanta för att kunna besvara 

studiens syfte. Kvale och Brinkmann (2014) kallar detta för att meningskoncentrera. 

Detta görs för att strukturera den omfattande och komplexa rådatat så det blir mer 

överskådligt. Det är också passande för att testa en hypotes och används också för att 

testa reliabiliteten hos kodaren och intervjuaren. Efter meningskoncentreringen 

kategoriserades sedan den data som framkommit i tre kategorier; Processer, 

Kriterier och Inställningar. Kategorierna valdes då de hade en tydlig koppling till, 

samt utgick från studies frågeställningar och syfte. Dessa kategorier innefattade också 

underkategorier för att göra det tydligt och för att senare kunna utforma ett resultat 

samt en analys. De underkategorier som togs fram syftade till att tydliggöra den 

utvalda datan ännu mer, för att göra resultatet mer förståeligt, analytiskt och 

nyanserat. När kategorier och underkategorier var utformade lästes transkriberingar 

igenom igen. Detta för att hitta tydliga och givande citat till de olika kategorierna. Det 

är i många fall en utmaning att göra en kvalitativ analys av sin data, då det ofta är 

stora mängder rådata som ska brytas ner för att sedan delas upp i vad som är trivialt 

och vad som är betydelsefullt för studien i fråga (Patton, 2002). Med 

meningskoncentrering som analysmetod och de beskrivna kategorierna har all rådata 

brutits ner till det signifikanta för att sedan delas upp på ett överskådligt och 

lättförståeligt sätt. Detta för att tydliggöra datan för att kunna göra en bättre och mer 

analytisk diskussion i studiens slutskede.  

I valet av kategorier för meningskoncentreringen valdes som tidigare nämnt att utgå 

från mina frågeställningar. I dessa framgår det att studien syftar till att beskriva 

processer och kriterier som underlägger rekryteringar till styrelsen i distrikten, samt 

lokalisera de resonemang som finns kring jämställdhet i styrelsen. Därför ansågs 

dessa kategorier på ett tydligt sätt svara på frågeställningarna och underlätta en 

sammanställning av resultatet.  

4.6 Reliabilitet och validitet 

Dessa begrepp syftar tillsammans till hur pålitligt en utförd studies resultat är. 

Generellt finns svårigheter med att mäta validiteten och reliabiliteten i kvalitativa 

studier (Brinkmann & Kvale 2014; Fejes & Thornberg 2015) då det är något mer 
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abstrakta saker som ska analyseras och studeras i jämförelse med en kvantitativ 

studie. Av den anledningen har olika tillvägagångssätt använts för att redogöra för 

dessa begrepp. I denna studie har reliabiliteten försökt att tillgodoses genom att 

handledare, opponenter och flera andra studiekamrater har fått läsa, analysera och 

ställa frågor om studien under skrivandeprocessen. Detta har lett till att studien och 

dess resultat har blivit mer nyanserat och de eventuella föreställningar jag haft innan, 

har jag behövt försvara och förklara. Enligt Brinkmann och Kvale (2014) syftar 

reliabilitet till att förklara hur tillförlitlig processen fram till resultatet är. 

Reliabiliteten ökar genom en transparent forskningsprocess, vilket är någonting jag 

menar ökar då fler personer får inblick och därför påverkar processen. 

Validiteten syftar till att förklara om det som mäts i studien är det korrekta att mäta 

för att redogöra ett överensstämmande resultat (Brinkmann & Kvale, 2014). Det är 

därför många (se tex Svensson och Starrin, 1996) som menar att studiens valda 

metod är det centrala verktyget för att mäta studiens validitet, men så är inte riktigt 

fallet. En forskare behöver under hela forskningsprocessen ha ett kritiskt 

förhållningssätt till resultatet. Med intervju som metod har denna studies validitet 

redovisats genom att den konkreta data som kommit fram vid intervjutillfällena har 

frågats om den blivit uppfattade rätt genom tolkande frågor. När dessutom två 

personer från samma valberedning har frågats om samma saker framgår det om 

svaret från en person är pålitligt på ett annat sätt än om enbart en person hade 

intervjuats. Vid exempelvis frågor om hur arbetet mot en jämställd styrelse ser ut, går 

det att urskilja om det finns anledning för att ta det personen säger som sanning, eller 

om personen hittar på beroende på hur lika svaren är. Då intervjutillfällena styrdes av 

en tydligt strukturerad intervjuguide med förutbestämda frågor och teman, har också 

validiteten ökat. Brinkmann och Kvale (2014) menar att validitet kan säkerställas och 

ökar med att intervjuaren är väl förberedd och har en tydlig tanke med vart intervjun 

ska leda till. Med detta menar jag att frågorna för intervjutillfällena var väl 

genomtänkta för att få svar på studiens syfte och frågeställningar.  

4.7 Forskningsetiska utgångspunkter  

Det finns fyra huvudkrav som tillsammans utgör det grundläggande 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga av dessa har tagits i 

beaktning under arbetet med denna studie. Informationskravet har respekterats då 

samtliga intervjupersoner samtidigt som förfrågan om de vill medverka i intervjun 
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skickats har fått studiens syfte och deras roll i detta förklarat för sig. De har också 

blivit informerade om att deras medverkan är frivillig och att de när som helst får 

avbryta intervjun. Samtyckeskravet redogjordes för genom att intervjupersonen 

informerats om att de har rätt att inte svara på en specifik fråga om de inte vill. 

Förutom att intervjun behövde ske över telefon, hade intervjupersonen möjlighet att 

bestämma utformning på intervjun såsom tillexempel tidpunkt. Alla intervjupersoner 

har i studien fått vara helt anonyma, i enlighet med konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet har tillgodosetts då den data som samlats in använts för att besvara 

syftet med studien och inte nyttjats vidare på annat sätt. 

Att utföra en samhällsvetenskaplig studie tjänar både vetenskapliga och mänskliga 

intressen (Brinkmann & Kvale, 2014). En avvägning behöver göras i all forskning 

mellan att forskningen ska vara relevant och givande, samtidigt som etiska och 

moraliska ställningstaganden behöver göras. Speciellt vid kvalitativ forskning blir 

denna avvägning viktig. Å ena sidan vill forskaren ställa sådana frågor som är 

djupgående och grundliga, men å andra sidan vill forskaren värna om 

intervjupersonens integritet och enbart ställa sådana frågor att resultatet riskerar att 

bara skrapa på ytan av den verkliga problembilden. Det är med denna avvägning hela 

tiden i tanken som all data samlats in till studien. Ett exempel på hur denna 

avvägning har sett ut i denna studie är att intervjupersonerna blev informerade om 

studiens syfte och huvudsakliga process i enlighet med informationskravet. Däremot 

valde jag att inte skicka intervjuguiden till dem på förhand. Denna avvägning gjorde 

jag för att de inte skulle ha möjlighet att på förhand ge en viss sorts svar. Detta för att 

redogöra för forskningskravet, som innefattar att den forskning som bedrivs ska vara 

av kvalité och redovisat resultat ska vara tillförlitligt (Vetenskapsrådet, 2002).  

5. Resultat  

Nedanstående resultat syftar till att redogöra för studiens syfte genom en 

framställning av de tankar och egna åsikter som framkom från de svarande i 

valberedningen genom utförda intervjuer. För att tydliggöra resultatet är detta avsnitt 

uppdelat i tre huvudkategorier med underkategorier. Dessa kategorier och 

underkategorier är utformade för att koppla samman resultatet med syftets 

frågeställningar. Den första kategorin avser att förklara och förstå de processer som 

förutsätter en rekrytering till en styrelse. Den andra kategorin förklarar de kriterier 

som anses vara önskvärda för en styrelserepresentant och den sista till de 
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inställningar som framkom till kvinnor i styrelsen, kvinnliga utövare och eventuell 

könskvotering.  

5.1 Rekryteringens bakomliggande processer 

Denna kategori är uppdelad i fyra olika delar. Den första förklarar de förutsättningar 

och det grundläggande förlopp som av valberedningarna anses finnas för en 

rekrytering inom Svemos olika SDF. Den andra förklarar de svårigheter och hinder 

som behöver tas i beaktning inför en rekrytering och den tredje klargör hur processer 

för att göra styrelsen mer jämställd inom olika aspekter tagits fram. Den fjärde 

beskriver de nätverk och strukturer som finns inom distriktet och hur dessa anses 

viktiga för en nominering.  

5.1.1 Förutsättningar 

Av intervjuerna framgick det att samtliga distrikt är alltför omfattande geografiskt för 

att valberedningarna själva skulle kunna hålla koll på alla föreningar knutna till 

distriktet. Därför gick en rekryteringsprocess vanligen till så att valberedningen 

genom olika kanaler hörde av sig till klubbarna för att berätta att det nu var dags att 

nominera lämpliga personer till styrelsen. Detta gjordes via olika sociala medier 

såsom Facebook men också via mail och telefon. Klubbarna i sin tur hörde sedan av 

sig tillbaka för att ange de personer som de ansåg lämpliga och valberedningens 

egentliga arbete började nu med att höra av sig till personen ifråga och förklara vad 

det eventuella uppdraget skulle gå ut på. En person förklarar processen tydligt; Det 

är inte valberedningen som springer och jagar kandidater, utan det är klubbarna 

som nominerar. (Intervjuperson 5, man). Däremot förklarade en av de intervjuade 

att deras jobb tillslut i mångt och mycket ändå handlar om att ”jaga” frivilliga, då 

intresset från olika personer i klubbarna för ideellt arbete i en styrelse är bristfälligt. 

Mer om detta i nästa del. De personer som redan sitter på positioner i styrelsen blev 

tillfrågade om de ville sitta kvar för omval innan valberedningen går ut till klubbarna 

för att få in nya intresserade.  

Överlag svarade de intervjuade att deras arbete i valberedningen sträckte sig över 

året, men att det var mer intensivt precis vid årsmöte då styrelsen stod för omval. De 

beskrev också att valberedningens funktion framförallt var att lägga en grund för 

årets vidare arbete i distriktet och att deras uppgift var att sammanställa vilka som 

resterande i distriktet tycker skulle vara lämpliga som styrelserepresentanter. En av 
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de intervjuade förklarar det som att om fel personer kommer in i styrelsen kan resten 

av säsongen bli lite hur som helst.  

5.1.2 Svårigheter 

Samtliga av de intervjuade berättade att rekryteringsprocessen utgörs av en del 

hinder, där det främsta är att det är ett väldigt litet intresse för att sitta i en 

distriktsstyrelse. En person förklarar det som att de egentligen inte har någon speciell 

process när de ska tillsätta styrelserepresentanter, utan att det tyvärr är så att det 

främsta kriteriet för att få en förtroendevald post är att man vill ha den. En annan 

person beskrev det som att den huvudsakliga anledningen till att de som sitter i deras 

styrelse idag sitter där till 90 procent är att de visat intresse för att göra det. Däremot 

skiljer sig detta mellan de olika distrikten. Från ett distrikt berättade båda 

intervjuade att de hade haft ynnesten att kunna till och med välja bland de olika 

sökande och kunnat ta ut den som ansågs mest lämplig. I ett annat distrikt menade 

dem att det var väldigt svårt att hitta intresserade, någonting som också synliggörs på 

deras hemsida där det står att styrelsen för tillfället inte har någon kassör. En person 

beskriver det på följande sätt: 

Vi skulle helst vilja att man hade några par personer att välja mellan om 

det är en person i en styrelse så man inte tar in någon som räcker upp 

handen, men sen är de fullständigt odugliga egentligen men det finns 

bara dem att välja på. Många gånger är det ju tyvärr så och tillslut blir 

det dem. (Intervjuperson 6, man).  

Storleken på de olika distriktens styrelser är också olika, där den minsta är fem 

personer och den största är knappt dubbelt så stor med nio personer. Det verkar 

alltså finnas skillnader mellan hur svårt det är att tillsätta folk till styrelsen beroende 

på vilket distrikt. Detta kan däremot bero på omfattningen av distrikten och att dessa 

också är olika stora. Givetvis finns också möjligheten att några styrelser anser arbetet 

fungera bättre med en mindre grupper människor. Intervjuerna klargjorde också att 

distriktens valberedningar arbetade på olika sätt och att samarbetet i dem fortlöpte 

på olika sätt. I ett distrikt var alla utom en helt nytillsatt och personerna hade aldrig 

lyckats träffa varandra ännu, men menade att arbetet fungerade ändå. I en annan 

valberedning hade sammankallande suttit där i över tio år. Det verkar finnas 

skillnader mellan hur stor omsättning på de människor som sitter i valberedningen 
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är. Detta behöver inte vara synonymt med att det finns svårigheter för arbetet att 

fortlöpa, men ändå av värde att notera.  

5.1.3 Mångfald 

Det framgick av intervjuerna att det i flera distrikt fanns en välutformad tanke och ett 

aktivt arbete med att försöka göra styrelsen så jämställd som möjligt med avseende 

på de olika disciplinerna och mellan olika delar i länet. En av de intervjuade berättade 

att detta arbete sträcker sig ner till vilka som också fick en plats i deras valberedning, 

då hon själv hade fått jobbet för att hon var från den norra delen av distriktet, samt 

hade sin bakgrund i en specifik gren. På frågan hur styrelsens sammansättning i 

dagsläget ser ut svarade alla personer från två av de tre distrikten spontant att de 

hade försökt tillsätta folk från olika grenar för att alla skulle känna sig 

representerade.  En av de intervjuade berättar att de fokuserat på att försöka få in 

folk även från de mindre disciplinerna: Det blir ju väldigt mycket eftersom att 

Motocrossen är så pass stor så blir det väldigt mycket fokus på just Motocrossen. 

Men därför så har vi i år försökt aktivt att leta folk som kanske ligger lite utanför 

Motocross (…). Så vi får in folk från andra grenar. (Intervjuperson 1, man). En 

person svarade också spontant vart i distriktet människorna i styrelsen kom ifrån på 

samma fråga. Detta får göra det gällande att det i mångt och mycket finns ett 

utpräglat tänk när det kommer till att jämställa styrelsen i de avseenden som syftar 

till discipliner och olika delar av distriktet.  

5.1.4 Strukturer 

Det mesta av arbetet inom distriktet utgörs av små, interna nätverk. En person 

förklarar hur hon känner alla de som blir tillfrågade om en styrelsepost på följande 

sätt: Ja någon av oss känner den personen sedan innan som sitter i styrelsen. Som 

tillexempel jag känner *** (…) Och sen *** kände ju till tillexempel ***, så vi har ju 

delat upp det. (Intervjuperson 3, kvinna). Liknande tankar har en person från en 

annan valberedning när hon på frågan om hur det kommer sig att ordförande för 

styrelsen blev ordförande, svarar att det var för att han kände alla. En annan person 

svarar på frågan hur valberedningen har resonerat kring vilka som ansetts lämpliga 

för en plats i styrelsen:  

Och då är det ju alltså att det är ju ganska så liten skara människor så 

att i stort sett alla känner ju alla eller någon känner den här personen 

ifråga som man har som kandidat och då kan man ju prata med den 
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personen först och se att är det här någonting lämpligt? (Intervjuperson 

1, man). 

Det framkommer med andra ord att de aktiva personerna i distriktet är så pass få att 

det går att prata med någon som känner en kandidat för att få reda på om personen 

är lämplig eller ej. En person förklarar att det i hennes distrikt ibland är personerna 

som redan är invalda i styrelsen som tipsar vidare om folk i klubbar som kan vara 

intresserade av ett uppdrag. Hon berättar att det är många som under flera år kört 

tillsammans och på så sätt känner varandra, Ja, då har de varit på varandras 

tävlingar på 80-talet och jag var ju knappt tillverkad. Intervjupersonen fortsätter 

och berättar att det har funnits interna gräl och bråk, någonting som de i 

valberedningen har behövt ta i beaktning när de ska tillsätta nytt folk till styrelsen; 

Precis som i alla andra sporter finns det interna gräl så då får man ju hålla koll på 

vilka som inte vill jobba ihop, hon fortsätter: …De bad mig fråga om en person ville 

kandidera och så var det någon som sa att ”nej gör inte det!”. (Intervjuperson 4, 

kvinna).  Det finns med andra ord personer inom distrikten som har inflytande och 

relativt mycket att säga till om därför de själva har varit med under många år. Det 

verkar också som att en viss typ av beteende leder till att du inte längre är en 

önskvärd styrelsekandidat. 

En annan process som synliggörs under intervjuerna är att samtliga av de 

intervjuade, samt alla som de rekryterat till styrelsen har en egen bakgrund inom 

sporten. Signifikant för alla är att de har stor erfarenhet och kunskap om sporten.  

Det som skiljer dem åt är att beroende på om de är en kvinna eller man ser 

bakgrunden olika ut. Intervjupersonerna består som tidigare nämnt av lika många 

kvinnor som män och samtliga män svarade på frågan hur det kommer sig att de 

sitter i valberedningen att de har kört själva. En man kom från början från bilsporten 

men hade senare kommit in mer och mer på Motorsport och Snöskoter. En annan 

svarade att både han och numera också hans son kört Motocross. Den tredje svarade 

att han till en början kört Motorcykel och sedan börjat köra mer och mer Motocross. 

På samma fråga svarar alla kvinnor att de har en egen erfarenhet av sporten, men att 

de inte har utövat den själva någon gång.  

En kvinna berättar att hon varit aktiv i sin hemmaklubb som funktionär och kassör, 

en annan berättar att hennes son under många år körde Motocross på elitnivå och att 

hon på det sättet blev mer och mer aktiv i hemmaklubben för att sedan aktivera sig på 
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distriktsnivå. Den tredje berättar att hon varit tävlingsledare för två discipliner i sin 

hemmaklubb. Det går alltså att urskilja en skillnad mellan könen på vägen till arbete i 

distriktet. En av de intervjuade kvinnorna berättar att det finns en tradition av att 

männen kör motorsport medans flickvännerna och mammorna sitter på läktaren och 

börjar engagera sig, därav är det många kvinnor som syns på olika administrativa 

roller inom distrikten och även på förbundsnivå.  

5.2 Kriterier 

Denna kategori syftar till att tydliggöra de kriterier som de intervjuade uppger vara av 

vikt för en styrelsekandidat att uppfylla. Kriterierna är uppdelade i tre 

underkategorier där den första klargör de personliga attribut som en god kandidat 

anses ska besitta. Den andra kategorin förklarar vilka kunskaper som anses behövas 

och den tredje kategorin tar upp de egenskaper och beteenden de intervjuade 

betraktade som olämpliga för en styrelsekandidat att besitta.   

5.2.1 Personliga egenskaper och attribut  

När frågan om hur en lämplig styrelsekandidat skulle vara skiljde sig svaren relativt 

mycket åt bland de svarande. Alla var däremot eniga om att det var viktigt med att ett 

intresse för sporten skulle finnas, samt ett intresse för att sitta i en styrelse. En av de 

intervjuade förklarar att hon tycker det viktigaste var ett gediget intresse för sporten 

och för arbetet i sig, därför kunskap och erfarenhet kan man skaffa sig med tiden. Ett 

tillbehör som flera vittnar om är viktigt är att personen ifråga ska kunna lägga ner 

tiden som krävs för uppdraget.  Detta kan inte klassas som ett attribut eller kriterium, 

men flera av de svarande ansåg detta vara en förutsättning för att bli rekryterad. Då 

arbetet är av ideell karaktär och i många fall kan ta tid från ditt ordinarie arbete för 

att åka på möten och liknande, behöver kandidaten verkligen kunna lägga ner den 

tiden menar en av de intervjuade.  

Andra egenskaper som framkommer är att personen ifråga ska ha skinn på näsan, 

våga visa framfötterna, vara en god förebild för sporten, våga ta på sig arbete, ha lite 

”go” så saker blir gjorda och personen ska brinna för sporten. Det framkommer också 

att det är önskvärt att de tilltänkta personerna har nya idéer så sporten tar sig framåt. 

En person berättar Allting kan inte bestå utav traditionalister, vi behöver även 

innovatörer i det här. (Intervjuperson 5, man).  En av de intervjuade menar att hon i 

sitt arbete försöker att inte titta så mycket på de specifika personerna, utan istället 

titta på sammansättningen av hela styrelsegruppen för att se hur de kompletterar 
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varandra. Hon förklarar: …Det behövs någon som är driven, någon som är visionär, 

någon som är mer återhållsam och funderar lite mer. Så jag kanske kommer att 

försöka se vad som behövs utifrån de aspekterna. (Intervjuperson 2, kvinna). Detta 

framhöll också en annan intervjuperson, då hon menade att man i mångt och mycket 

arbetar i så pass små grupper av människor ofta att det är viktigt att personkemin 

mellan dessa är bra. Trots att de intervjuade till viss del inte svarar likadant om vad 

som gör en kandidat till en bra sådan, menar de alltihopa att intresset är en viktig 

aspekt och att personen ska vara villig att lägga ner den tid som krävs. 

5.2.2 Signifikanta kunskaper 

Några av de intervjuade menade att det behövs en viss kompetens och kunskap inom 

olika områden för att kunna sitta som styrelseledamot. Framförallt menade dem att 

det var kunskap inom sporten som krävdes, då du inte kan svara på frågor och ta 

viktiga beslut om du inte har en viss nivå av kännedom om sporten innan. En person 

svarar: 

Vissa säger att, ”nej de behöver inte alls någon inblick i sporten” men jag 

tycker att det är ganska viktigt jag. För om jag ringer till dig och säger 

såhär ”hörru du varför har ni gjort sådär på Endurosidan? Varför har ni 

tillsatt sådär?” Om du inte har någon inblick i sporten vad svarar du då? 

(Intervjuperson 3, kvinna).  

Med kunskap om sporten framhöll också många att det var nödvändigt med någon 

form av egen erfarenhet av sporten för att kunna förstå vad allting handlade om. 

Detta menade många också gick hand i hand med det viktiga kriteriet intresse för 

sporten. Om man har egen erfarenhet så finns ganska naturligt också intresset, 

resonerade dem. Två av de intervjuade, från samma distrikt framförde också att det 

var viktigt med signifikanta kunskaper om just den rollen som de skulle besitta och 

tog som exempel att en kassör behövde veta debet och kredit. På samma sätt menade 

de att en styrelseledamot behövde ha en viss grad av kompetens inom styrelsearbete 

och veta vad arbetet gick ut på, innan personen tillsattes.  

5.2.3 Icke önskvärda beteenden 

På ett naturligt sätt började flera av de intervjuade att beskriva hur en 

styrelsekandidat inte skulle bete sig, på frågan om de kunde förklara hur en lämplig 

styrelsekandidat borde vara. En av de intervjuade tyckte att personer med egen 

agenda inte hade i styrelsearbete att göra. Han beskrev att distriktet hade haft 
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problem med personer som börjat arbeta för klubbar inom distriktet med en 

baktanke som skulle gynna deras egna barn. Han menade att det var bra med nya 

idéer, men att de nya idéerna inte bara skulle gynna personens barn, utan gynna 

klubben, distriktet, föreningen och sporten i stort också. En annan beskrev hur de 

hade fått avsätta en tidigare ordförande för några år sedan. På frågan varför svarade 

han: 

Hela styrelsen tyckte ju att jamen man kan väl inte komma till ett möte 

och liksom inte ja, ha ordning på papper och det var grejer som han 

skulle göra i rollen som ordförande, som han hade som uppdrag att kolla 

upp och ha bakgrundskunskap om. För så kom frågor på dagordningen 

på styrelsemötet och sen hade han inte kollat upp det så man fick 

bordlägga frågan för det hade han glömt att kolla. Du förstår, det blev 

för mycket fel. (Intervjuperson 6, man).  

En intervjuad från ett annat distrikt uttrycker det som att de ”skiter i” hur människor 

lever privat, så länge som de arbetar för sportens intressen. Däremot tyckte hon att 

man inte ska komma på möten eller tävlingar och lukta alkohol. Ha en tröja eller 

jacka som det står Svemo på och sitta i baren, det vill man ju inte. (Intervjuperson 

3, kvinna).  

På samma sätt som det finns egenskaper och beteendemönster som är önskvärda för 

en kandidat finns det alltså icke önskvärda beteenden. Dessa innefattar som citaten 

redogör för, både saker som du i din förtroenderoll gör och inte gör, men också saker 

som du anses inte få göra utanför föreningslivet.  

5.3 Inställningar 

Denna kategori syftar till att klargöra de olika inställningar och resonemang som 

framkom kring kvinnor på styrelseuppdrag. Kategorin är uppdelad i tre breda 

underkategorier. Den första kategorin syftar till att redovisa de inställningar till 

kvinnor i styrelsen som synliggjordes under intervjuerna. Den andra kategorin 

redovisar de inställningar och tankar som fanns kring förbundets kvinnliga utövare. 

Tidigt under intervjutillfällena stod det klart att dessa två saker hängde ihop för de 

svarande. Den sista beskriver de svårigheter och hinder som intervjupersonerna 

ansåg det finnas på vägen till ett styrelseuppdrag för en kvinna. 
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5.3.1 Inställningar till kvinnor i styrelsen 

Överlag var alla intervjupersoner positiva till en styrelse bestående av både kvinnor 

män. Det framkom inte någon åsikt om att det fanns motsättningar till RF:s direktiv 

om en förbundsstyrelse bestående av 40/60 procent av könen och att det inte skulle 

vara en bra idé även nere på distriktsnivå. Ingen person nämnde att de inte tyckte det 

var viktigt med en styrelse bestående av både kvinnor och män. En person berättade 

att de i valberedningen arbetat aktivt med att försöka få in några kvinnor till i 

styrelsen. De hade däremot tyvärr misslyckats med detta, men tanken fanns kvar till 

nästa års rekryteringsprocess till styrelsen också. En av de svarande beskriver att hon 

anser det finnas anledning för en jämställd styrelse av många olika orsaker:  

Det är bra med styrelser där det är blandat både män och kvinnor för att 

det kan ju kanske vara så att män kanske är er drivande och kvinnor 

kanske är mer återhållsamma och funderar på ”kan jag verkligen göra 

såhär, vad händer om det blir så sen då” och ”vad händer om det där 

skulle hända” och så, men män är kanske mer, nu ska jag inte dra alla 

över en kam, absolut inte men män har kanske mer idéer. Oftast så är det 

ju i styrelser att många är män och många har kanske kört själva. Så de 

har kanske den praktiska delen att falla tillbaka på. Medan kvinnor är 

lite mer ”vi måste tänka på det här” och så, lite mer tänker ett steg till, 

tänker om en gång till för att det ska bli bra. (Intervjuperson 2, kvinna).  

Ovanstående citat beskriver att en jämställd styrelse är bra för att de båda könen 

kompletterar varandra på ett bra sätt och det på så sätt görs gällande att alla behövs. 

En person nämnde att stadgarna för distriktet innefattade att styrelsen skulle bestå 

utav både kvinnor och män, men annars verkade detta vara någonting de spontant 

arbetade med, då de genuint hade uppfattningen om att det skulle gynna styrelsens 

arbete. Det framkom däremot olika inställningar till hur viktigt det ansågs med 

könskvotering och om det fanns anledning att arbeta mot en mer jämställd styrelse. 

En intervjuperson beskriver en något pessimistisk inställning:  

Ska jag vara helt ärlig så tycker jag inte att det ska vara så viktigt. För 

om vi säger 40/60, ska vi sätta in en kvinna bara för att det ska in en till 

kvinna och så gör hon inte så mycket. Då är det bättre att man tar in en 

man som känner ””oj vad kul!”. Nej sånt där bryr jag mig inte om, utan 
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jag tycker att det är kunskapen och engagemanget som är viktigt. 

(Intervjuperson 3, kvinna).   

I det distrikt där majoriteten av styrelsen var kvinnor berättade en person att detta 

berodde på den tidigare nämnda traditionen att män utövar sporten medans 

kvinnorna engagerar sig ideellt. Detta är någonting som de andra distrikten inte 

håller med om. Som tidigare nämnt har ett distrikt arbetat aktivt för att få in flera 

kvinnor i kommittéer och i styrelsen men menar att de inte kan hitta dem. Detta tror 

de beror på att så pass få utövare i sporten är kvinnor.  

På frågan om deras arbete i valberedningen påverkades på något sätt av att deras 

medlemsrepresentation till största del är manlig, svarade de flesta att det inte 

påverkade på något speciellt sätt utan började istället prata om varför det är så få 

kvinnliga utövare och hur man eventuellt skulle kunna attrahera fler att börja. En 

person menar däremot att det möjligtvis inte är något fel på representationen i deras 

styrelse (10 procent kvinnor) när könsfördelningen mellan medlemmarna ser ut som 

den gör: Om det är 80 procent manliga utövare, då är det väl kanske bra om 

fördelningen ser ut så i styrelsen också? (Intervjuperson 1, man).  

5.3.2 Inställningar till kvinnliga utövare 

Inställningen till förbundets kvinnliga utövare och hur man ska göra dem fler är det 

resultat som skiljer sig mest markant mellan de svarande. Framförallt verkar det vara 

någonting många funderar och har åsikter kring. 

Å ena sidan menar några av de intervjuade att man behöver göra sidosatsningar och 

egna serier och tävlingar för tjejerna för att locka fler. Det kommer också fram att en 

klubb har infört ett tjejlag som de har anmält till serier under säsongen och även 

ordnat träningsläger för tjejer. Detta kan göra att fler tjejer börjar köra, vilket i sin tur 

kan resultera i att fler kvinnor engagera sig i styrelsearbete menar intervjupersonen. 

En annan person tycker att det är vissa discipliner som ska börja arbeta aktivt för att 

få in fler kvinnliga utövare och nämner att om det skulle finnas speciella lag eller 

kanske till och med särskilda serier för tjejerna skulle de kanske bli fler. 

Detta är emellertid inte något allmänt faktum. Några av de intervjuade framhåller 

istället vikten av att tjejerna ska få köra på samma nivå och utifrån samma 

förutsättningar som killarna. En person berättar om en tjej som nyligen vunnit ett 

mästerskap och hur hon var överlycklig över att hon vunnit över alla killar och inte 
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fått något slags handikapp för att hon varit tjej. Istället hade hon kört i samma grupp 

som alla killar och slagit dem. Intervjupersonen fortsätter:  

Liksom, vi har ingen tjejgrupp i Roadracing eller Dragracing utan de kör 

mot killarna. Folk kan ju tycka att nej men det är inte jämställt men om 

du frågar dem är ju de överstolta när de har slagit alla killar och när de 

har kört utifrån samma kriterier som alla killar. (Intervjuperson 4, 

kvinna).  

Personen menar att de tjejer som kör är vana sedan barnsben att köra mot killarna 

och att de ”blir en i gänget” och att det bara skulle bli kontraproduktivt om tjejer 

istället skulle köra mot bara varandra. Hon berättar som exempel en tävling som hon 

inte tror var i Sverige utan i Norge, där tjejerna hade en egen tävling men det var 

väldigt få som ställde upp just för att de är vana att få köra mot killar. 

En av intervjupersonerna såg det som ett hinder att få in fler kvinnliga utövare då det 

enligt honom var sådana stora skillnader i färdighet mellan könen i sporten: 

Ja alltså det har ju att göra med, nu, tjejer kör ju mot tjejer om vi säger 

så för i våran sport där det inte ens, jag menar skytte och lite andra 

sporter där kanske man kan jämföra men i vår sport där är det ju i 

princip omöjligt att tjejer ska kunna bli en lika duktig motocross-förare 

som en kille. Det är inte förutfattat utan det är fysiskt i princip och det 

handlar om att en tjej som är bäst i världen på Motocross om vi säger så, 

hon har ingenting att göra ens i svensk mellandivision. Så stor skillnad 

är det alltså. Det är ungefär nästan som om du jämför damfotboll mot 

herrfotboll, kontra damhockey mot herrhockey. Det är alltså milsvida 

skillnader mellan. (Intervjuperson 6, man).  

Han menade att det därför behövdes separata tävlingar och serier för tjejer och killar. 

Om tjejerna fick köra i sina egna serier skulle intresset kunna hållas vid liv och på så 

sätt kunde intresset för att utveckla sporten och arbeta i en styrelse eller kommittee 

bibehållas. Ovanstående citat visar att det finns motsättningar och olika tankegångar 

kring insatta i Motorsportens värld hur dem ska attrahera fler tjejer att köra och 

fortsätta inom sporten. De är däremot rörande överens om att det lilla antalet 

kvinnor på toppen i sporten har ett direkt samband med att det är få kvinnliga 

utövare. 
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5.3.3 Svårigheter med kvinnor inom sporten 

Det fanns som tidigare nämnt inte några direkta motsättningar eller negativa 

inställningar till en jämställd styrelse, däremot vittnade flera intervjupersoner att de 

upplevde det svårt att hitta kvinnor som ville arbeta i styrelse. Det var också tydligt 

att samtliga av intervjupersonerna ansåg det finnas ett samband mellan att de flesta 

utövare är män och att det är svårt att få in kvinnor till styrelsearbete. När frågan om 

deras tankar kring tillsättning av ledamöter ser annorlunda ut eller påverkas av att en 

så pass stor del av deras utövare är män, börjar samtliga prata om varför så många 

utövare är män. En person menar däremot att det är gamla strukturer och ålder som 

gör att kvinnor inte sitter på styrelseposter: 

 Sen så är det ju det här med ålder (…) Jag tror att de måste ha kommit 

upp lite i ålder så att de kan släppa hemmet. För om vi säger när jag satt 

i styrelsen så hade jag haft småbarn så hade inte jag kunnat resa lika 

mycket som jag ville göra och som jag gjorde. Så det hänger ju mycket på 

familjen också.  

Hon fortsätter: 

Kan maken vara hemma med tre barn en hel helg för att kvinnan är ute 

på sina styrelseuppdrag? Ställer maken upp på det? För där tror jag att 

vi lever lite gammalt ändå att om en man åker så är kvinnan hemma och 

tar hand om hemmet och barnen, men hur blir det om kvinnan åker? Ska 

hon stå en hel vecka och laga mat för hela helgen då eller? Jag tror att 

det är lite så och har man småbarn, då tror jag inte att man är så 

intresserad själv av att ge sig iväg. (Intervjuperson 3, kvinna).  

Med andra ord har distriktens valberedningar olika syn på detta fenomen och hur en 

mer jämställd styrelse ska bli till. Det gemensamma för distrikten är istället att de har 

idéer och tankar om hur sporten och dess utövare ska bli mer jämställda till antalet. 

Detta verkar vara mer i fokus och upplevs som ett större problem än hur styrelsernas 

sammansättningar ser ut.  

6. Diskussion och analys 

Detta avsnitt syftar till att redogöra för de konkreta resultat som framkommit genom 

datainsamling och hur dessa förhåller sig till tidigare redovisad forskning på 

området. I slutet av varje kategori kommer resultatet också analyseras och redovisas 
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utifrån mina egna tankar och åsikter. Avsnittet börjar med en allmän diskussion och 

analys av studiens syfte samt hur detta besvarats och redogör sedan för tre 

huvudsakliga områden. Avslutningsvis följer en metoddiskussion samt bidrag till och 

förslag på framtida forskning.  

Denna studie har genom intervjuer undersökt valberedningarnas 

rekryteringsprocesser till ett styrelseuppdrag i Svemos olika SDF. De frågeställningar 

som använts i studien syftar till att belysa vilka kriterier som används vid en 

rekrytering till ett styrelseuppdrag och hur SDF: ens valberedningar resonerar kring 

genus och könsfördelning i relation till styrelsen. Studiens resultat visar att 

valberedningen vanligast får in namn på personer som klubbarna inom distriktet 

anser vara lämpliga för styrelseuppdrag. Det finns generellt ett litet intresse för att 

arbeta i en styrelse, vilket gör att valberedningen inte arbetar efter några speciella 

kriterier. Däremot vittnade flera av de intervjuade om att de ansåg att intresse för 

såväl idrotten som för styrelsearbete var viktigt för en styrelsekandidat. Någonting 

annat som ansågs viktigt var att man hade ordentligt med tid för arbetet då det enligt 

många var ett tidskrävande sådant. Det framkom inte att någon var emot fler kvinnor 

i styrelsen, tvärtom berättade flera att de gärna såg kvinnor i ledningen för distriktet 

men att de helt enkelt inte hade hittat dem. Detta är enigt med vad Hovden (2000) 

samt Billing och Alvesson (2009) beskriver som att det på många håll inom idrotten 

idag behövs kvinnor på synliga positioner för att representera alla medlemmar, men 

att rekryteringsprocessen utesluter kvinnor på många sätt vilket gör att de aldrig når 

ända fram. Detta var däremot någonting som skiljde sig åt mellan distrikten, men en 

allmän uppfattning var att sporten behövde fler kvinnliga utövare.  

Det framkom skilda åsikter om hur viktigt det egentligen var med en jämställd 

styrelse. Å ena sidan fanns tankar om att det inte nödvändigtvis var något fel på 

representationen i styrelsen eftersom medlemsuppdelningen mellan könen såg ut 

som den gjorde i förbundet. Å andra sidan menade vissa av de intervjuade att det var 

viktigt att få in fler kvinnor i styrelsen för att fler kvinnor skulle börja med idrotten. 

Det skilde sig åt mellan distrikten hur många kvinnor som satt i styrelsen, i en av 

styrelserna var majoriteten kvinnor (57 procent) medans det i en annan enbart var en 

av sex i styrelsen som var en kvinna (16 procent).  

Det mesta av arbetet i distrikten utgörs av små och interna nätverk. Många av 

personerna aktiva inom föreningslivet har varit med väldigt länge och har på så sätt 
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skapat sig kontakter och anseende i klubbarna och även i distriktet. Att leta efter 

kandidater till en rekrytering i de egna leden är inte ovanligt. I likhet med vad Pfister 

& Radtke (2009) redogör för är det en välprövad metod för rekrytering. De personer 

som rekryteras har inte sällan heller en avslutad karriär inom sporten, vilket också 

verkar vara fallet i Svemo.  

Enligt det resultat som framkommit går det att urskilja en viss motsättning i Svemos 

rekryteringsarbete. Det huvudsakliga problemet verkar inte vara att personer är emot 

fler kvinnor på styrelseuppdrag eller fler kvinnor inom sporten i stort. De verkar 

också vara mer eller mindre medvetna om sambandet mellan kvinnliga utövare och 

kvinnor på styrelseuppdrag, att det ena förmodligen kommer kunna generera mer av 

det andra. Däremot finns det inte någon uttalad strategi, eller egentligen ens någon 

strävan mot att jämställa sporten i något avseende. Det verkar som att arbetet med 

att jämställa sporten både bland utövarna och i styrelserna får ge vika när andra 

saker prioriteras framför, såsom att alla idrottens discipliner ska vara representerade 

och få lika mycket plats i förbundet. Att sporten är manligt kodad uppfattas som 

någon form av vedertagen sanning i distrikten, istället för någonting som skulle 

kunna åtgärdas med flera fördelar som följd. Detta menar jag beror på de traditioner 

som har funnits inom sporten och fortfarande verkar finnas. Svemo har som tidigare 

nämnt 150 000 medlemmar idag. Trots att sporten till stor del enbart attraherar det 

ena könet, har de ett stort antal medlemmar. Känner de verkligen att de behöver 

satsa på att få in kvinnor också när de redan är så etablerade? 

6.1 Undantaget med kvinnor inom Motorsporten 

Normen inom Motorsporten och dess ideellt uppbyggda verksamhet är manlig. Detta 

visar tydligt könsskillnaderna mellan utövarna, men också generellt i styrelserna 

både på distriktsnivå såväl som centralt på förbundsnivå. Till stor del verkar i 

dagsläget Svemo och dess utövare utgöra det som Svender (2012) och Grahn (2008) 

förklarar som att flickor och kvinnor utgör ett undantag inom idrotten.  

Det finns däremot enligt en intervjuperson snarare en tradition av att männen åker 

motorcykel medan kvinnorna aktiverar sig ideellt på sidan om, vilket har gjort att det 

ideella engagemanget möjligtvis till viss del utgörs av kvinnor. Däremot menar jag att 

den manliga normen inom idrotten inte påverkas av att kvinnor aktiverar sig 

framförallt ideellt. Istället liknar denna uppdelning det Olofsson (1989) vittnar om 

när hon menar att kvinnor har fått tillträde till idrotten mer och mer, men att det 
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framförallt rör sig om särskilda sporter samt specifikt ”kvinnogöra”. Studiens resultat 

visade tydligt att de intervjuade personerna hade haft olika ingångar till sina uppdrag 

i valberedningen. Utan undantag hade alla kvinnor arbetat ideellt inom sin 

hemmaklubb på tävlingar, eller börjat engagera sig då deras söner hade börjat åka. 

Alla intervjuade män hade under en lång tid kört Motocross eller inom någon annan 

disciplin själva för att sedan bli aktiva ideellt. Det verkar alltså naturligt ha blivit en 

uppdelning mellan vad männen gör inom sporten och vad kvinnorna gör; Allmänt 

sätt åker männen hoj och kvinnorna hjälper till på sidan. Olofsson (1989) förklarar 

att all sport till en början enbart var till för mannen, men att kvinnor ju längre tiden 

går får mer och mer tillträde till den vilket gör att det idag finns många sporter som 

är helt jämställda till utövare mellan könen. Förhoppningsvis försvinner den manliga 

omramningen runt Motorsporten med tiden. Om några år ses kanske ett betydligt 

mer jämställt medlemsantal inom Svemo. Sportens historia om att det är en 

manssport behöver däremot i sådana fall skrivas om och de normer och förställningar 

kring vad en man och vad en kvinna ska göra, behöver skingras.  

Möjligtvis går det att vända på sambandet mellan kvinnliga utövare och kvinnor inom 

styrelser. Många av de intervjuade verkar mena att det huvudsakliga problemet som 

borde tas tag i är att det är så få kvinnor som är utövare. Om detta problem skulle 

åtgärdas skulle en av de positiva följderna bli att det skulle bli lättare att rekrytera 

dessa tjejer till ett styrelseuppdrag i ett senare skeende. Det känns emellertid som en 

process som kan ta mycket lång tid och det kommer ta väldigt många år för 

eventuella resultat att synas. Går det istället att vända på det? Om fokus istället läggs 

på att rekrytera fler kvinnor till styrelserna och se det som en positiv följd av det att 

flera kvinnor kommer att börja köra? Förhoppningsvis skulle fler kvinnor inom 

distrikten också generera fler kvinnor på central nivå såsom inom förbundet som 

syns och hörs. Den manliga normen skulle på så sätt eventuellt kunna förändras och 

fler tjejer skulle förhoppningsvis vilja köra.  

6.2 De små nätverken och bristen på ideellt engagemang 

Då denna studie studerar processer på distriktsnivå är en viktig aspekt att tänka på 

att det helt enkelt finns ett bristande intresse för denna typ av arbete. Det finns tyvärr 

inte någon direkt prestige i ett styrelseuppdrag på distriktsnivå, trots att det är en 

mycket viktig roll som påverkar förbundet och sporten uppåt i leden. Denna studies 

resultat visar att många av de intervjuade personerna i valberedningarna har insett 
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fördelarna med en jämställd styrelse, men att det tyvärr inte finns krafter nog för att 

arbeta aktivt med saken. När det finns lite intresse för ett styrelseuppdrag behöver 

givetvis valberedningen rekrytera den personen som är villig att anta utmaningen. 

Liknande resultat presenterar Segnestam- Larsson (2016) i sin undersökning över 

anledningar och vad som motiverar förtroendevalda inom idrotten. Undersökningen 

visar att flera av de svarande menar att den främsta anledningen till att de tagit på sig 

rollen som styrelserepresentant är för att inte någon annan gjorde det. Denna studies 

resultat visar också att problemet med att rekrytera folk till en styrelse är olika stort i 

de olika distrikten. Detta syns både på deras nuvarande styrelses storlek, men också 

genom de tankar och åsikter som framfördes via intervjuerna. Möjligtvis går detta att 

koppla till Segnestam- Larssons (2016) undersökning som visar att personer i mindre 

städer och orter har större benägenhet att arbeta ideellt i jämförelse med större 

städer. Däremot är Svemos sex distrikt alla så pass omfattande att det inte går att 

säkerställa att så är fallet, då de alla innefattar både mindre och större städer. 

Problemet med att få kvinnor in i styrelsen uppstår då rekryteringen sker i de egna 

leden där det nästan uteslutande finns män. En studie gjord av Pfister och Radtke 

(2009) har också visat att kvinnor inte i lika stor utsträckning som män nominerar 

sig själva till uppdrag utan väntar på att någon annan ska nominera dem. När det 

generellt alltså är svårt att tillsätta folk till en styrelse och det är svårare för en kvinna 

att nominera sig själv samtidigt som rekryteringen sker i de egna leden, blir det 

mycket svårt för en kvinna att rekryteras. I enlighet med vad Hovden (2000) 

beskriver, verkar det finnas för mycket i rekryteringsprocessen till ett styrelseuppdrag 

som talar emot en kvinna för att hon ska lyckas ta sig ända fram till en rekrytering, 

trots att hon ofta är lika kvalificerad som en man.  

Resultaten visar också att processerna bakomliggande en rekrytering till en styrelse 

till stor del består av arbete inom små och interna nätverk. Personerna i 

valberedningen känner ofta personen som de rekryterar via idrotten, vilket också 

Pfister och Radtke (2009) som tidigare nämnt förklarar snarare är regel att göra 

inom idrotten istället för undantag. Frågan om en eventuell rekrytering verkar inte 

sällan vara ställd mer till en gammal vän istället för till den person som skulle kunna 

göra det bästa jobbet. Detta förklarar Fundberg (2009) med att de flesta 

rekryteringar inom idrottsvärlden sker genom homosocial reproduktion. Istället för 

att rekrytera en lämplig kandidat, väljer många att rekrytera någon som de känner 

igen sig i, vilket också verkar vara fallet hos Svemo. Att vara vän till en person i en 
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valberedning är däremot inte synonymt med att inte vara en bra styrelsekandidat, 

flera rekryteringar är med största sannolikhet lyckade inom Svemo. Om en person 

har funnits inom sporten länge och känner många personer finns tveklöst ett 

engagemang från personen ifråga. Engagemang var ett av de kriterier som framstod 

viktigast vid frågan om en lämplig styrelsekandidat. De små och interna nätverken 

behöver med andra ord inte betyda att olämpliga kandidater tas fram. Vad det 

däremot kan bidra till är att exkludera andra lämpliga kandidater. Att alltid söka i de 

egna leden och rekrytera sådana personer med en gedigen bakgrund inom sporten 

och som delar de värderingar och åsikter som alltid funnits inom idrotten, gör att den 

blir svår att förnya. De personer som nu blir rekryterade bidrar med största 

sannolikhet till att idrotten kommer att fungera och attrahera på samma sätt som den 

alltid har gjort. Om det däremot finns en strävan att öka antalet kvinnliga utövare, 

växa som idrott generellt eller utvecklas på annat sätt behöver förmodligen 

utomstående personer och individer som tänker annorlunda rekryteras. Med en 

uttalad vilja att få in mer ideellt arbete och inte minst öka antalet kvinnliga utövare 

men ingen strategi för att implementera dessa förändringar, är möjligen sättet att 

rekrytera personen närmast till hands en av de saker som behöver förändras inom 

valberedningarna.  

6.3 Den kvinnliga tiden  

Ett annat av kriterierna för en lämplig styrelsekandidat var enligt många att personen 

hade ordentligt med tid att lägga ner på uppdraget. Flera menade att styrelsearbetet 

tog betydligt mer tid än många trodde och att det var viktigt att alla inom styrelsen 

kunde lägga ner lika mycket tid för att samarbetet dem emellan och arbetet i stort 

skulle fungera. I enlighet med vad Claringbould och Knoppers (2007b) redovisar för, 

verkar personerna i Svemos styrelse behöva lägga ner mycket tid på sitt 

styrelseuppdrag och det finns lite förståelse för om någon inte kan lägga samma tid 

som alla andra på grund av familjeåtaganden. Av tradition finns det skillnader i hur 

kvinnor och män värdesätter sin tid och vad de menar att de har rätt att lägga ner tid 

på. Kvinnor har slentrianmässigt beskrivet det svårare att åsidosätta tid utanför 

hemmet på egna intressen (Ottessen et al. 2010) vilket leder till att de har svårare att 

tacka ja till ett eventuellt styrelseuppdrag. Kvinnornas tid och hur de bör värdesätta 

den står därför i vägen för dem för att anses som en lämplig kandidat till ett 

styrelseuppdrag, då de generellt inte anser sig själv ha lika mycket tid att lägga. Det 
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finns också enligt Wahl (2013) skillnader i hur villig en man och kvinna är att stötta 

deras partner i deras karriärer, där kvinnans karriär ofta anses sekundär. Enligt 

denna studies resultat finns det också förutfattade meningar om att kvinnan inte vill 

arbeta ideellt, då hon enligt en intervjuperson i många fall hellre vill vara hemma 

med barnen och sköta hushållet. Jag håller emellertid inte med om detta utan tror att 

det snarare är ett kvinnook kvinnor bär med sig, att de hellre borde vilja vara hemma 

med barnen än att ha egna intressen. Av den anledningen kanske inte heller en 

kvinna söker sig till en styrelse, då det finns vissa uppfattningar om att hon istället 

borde vara hemma med sin familj. 

Det verkar till mångt och mycket som att de kvinnor som vill aktivera sig inom 

distriktsstyrelser i Svemo har en rekryteringsprocess som till stor del talar emot dem. 

Både när det kommer till att valberedningen till stor del letar i de egna leden som 

nästan uteslutande är manliga, men också när det gäller de kriterierna som anses 

lämpliga för en styrelserepresentant. Hur ska kvinnor kunna lägga samma tid som 

män på sina intressen när det finns en allmän vedertagen sanning om att hon bör ta 

det huvudsakliga ansvaret över hemmet? Och hur ska en kvinna kunna ha samma 

intresse för idrotten när hon fick tillträde till den långt senare än vad mannen fick? 

För att få in fler kvinnor behöver Svemos valberedningar ändra processerna som 

underlägger en rekrytering istället för att tro att kvinnor kommer kunna klättra inom 

idrotten och ta plats under samma förutsättningar som män under alla år har gjort.  

6.4 Metoddiskussion 

Att besvara denna studies syfte med kvalitativa data kändes som det mest korrekta då 

det är inställningar och liknande ”mjuka” data som behövde studeras (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Att ha besvarat ett liknande syfte men istället använt enkät som 

metod hade inte resulterat i lika talande data. Siffror och statistik på hur många 

kvinnor som sitter i respektive specialdistriktsstyrelse finns tillgängliga att få. Här var 

dock målet att synliggöra de strukturer som ligger bakom denna statistik, varför det 

var lämpligt med intervju som metod och kvalitativa data att arbeta med.  

Jag anser studiens reliabilitet högre än validiteten. Då studien gjorts av enbart en 

person har det kunnat gå att säkerställa att alla frågor har ställts på samma sätt till 

alla intervjupersoner och att all data har bearbetats precis likadant. Alla intervjuer 

har också utförts på likadant sätt, över telefon. Även om intervju över telefon inte kan 

redogöra för intervjupersonens ansiktsuttryck (Kvale & Brinkmann, 2014), 
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tillskillnad från personlig intervju har alla intervjuer gjorts likadant. Resultatet för 

studien har därför uteslutit sådant som inte var möjligt att säkerställa över telefon, 

vilket får göra et gällande att reliabiliteten ökat i jämförelse med om intervjuerna 

utförts på olika sätt. Däremot anses validiteten i studien något lägre på grund av det 

tidigare nämnda urvalet. För att mäta inställningar och kriterier hos Svemos 

specialdistriktsförbund, bör eventuellt fler än hälften ha intervjuats. Detta blir också 

en fråga om generaliserbarhet. Om endast tre av sex distrikt har intervjuats går det 

inte att förutsätta att de tankar och åsikter som framkommit under intervjutillfällena 

speglar hur alla distrikt arbetar och tänker. Detta resultat får istället berätta vad just 

dessa personer i dessa specifika distrikt anser om rekryteringar till styrelser. 

Validiteten för studien menar jag har höjts däremot med hjälp av en genomarbetad 

och strukturerad intervjuguide. Redan innan det första intervjutillfället fanns också 

en utformad tanke om hur rådatat senare skulle bearbetas och analyseras.  

6.5 Förslag på och bidrag till framtida forskning 

Förhoppningen med denna studie var att på ett ödmjukt sätt synliggöra och lägga en 

liten grund för forskning om valberedningars arbeten runt om i landets olika förbund 

och specialdistriktsförbund. Studier har tidigare gjorts på central nivå, men denna 

studie visar att liknande processer även finns nere på distriktsnivå och i samarbetet 

med idrottsföreningarna bundna till distriktet. Denna studie undersöker enbart en av 

de många idrotter där medlemsantalet är olika fördelat mellan könen. Den synliggör 

hur det finns processer och tidigare sanningar om kvinnligt och manligt kön som gör 

att det är betydligt svårare för en kvinna att rekryteras till ett förtroendeuppdrag 

istället för en man, oavsett vilken nivå inom vald idrott det berör.  

Studien redovisar också något oväntat samma resultat som många undersökningar 

tidigare visat, nämligen hur viktigt det ideella engagemanget är för att den svenska 

idrottstraditionen ska fungera. Utan arbete av ideell karaktär går det inte att 

implementera några förändringar, oavsett om det rör sig om lokal eller central nivå. 

Detta var inte någonting som tordes framgå av en studie baserad på att belysa 

processer till styrelseuppdrag. 

Med en större och mer omfattande studie, möjligen på distriktsnivå men inom fler 

olika idrotter och under en längre tid hade rekryteringsprocessen tydligare kunnat 

förstås. Om intervjuer med valberedningarna inte enbart hade utgjort den kvalitativa 

datan, utan studien även innefattat observationer hade det också kunnat säkerställas 



 

36 
 

att vad som blev sagt under intervjuerna också faktiskt var synonymt med hur 

valberedningarna arbetar. 

Framtida forskning hade också kunnat göras av intervjuer med de personer som 

valberedningarna har valt att rekrytera. Om istället dessa personer hade fått berätta 

varför de tror att just dem sitter i styrelsen och om deras väg till uppdraget, skulle 

samma syfte ha kunnat besvarats men synliggöras med hjälp av en annan 

komponent. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

Hej xxxx! 

Jag heter Inez och jag skriver till dig med anledning av din roll i Svemos distrikt xxxx.  

Jag skriver för tillfället på mitt examensarbete för Idrottsvetenskapliga programmet 

vid Umeå Universitet. Min studie går ut på att skapa kunskap om hur valberedningen 

arbetar för att tillsätta ledamöter i sina styrelser i Idrottsverige. Jag har valt att 

studera Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet och dess 

specialdistriktsförbund för detta ändamål och tror därför att du är precis rätt person 

att fråga. Jag undrar därför om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju 

om detta? 

Examensarbetet skrivs inom ramen för ett större forskningsprojekt som bedrivs vid 

Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Det projektet undersöker hur SF-

styrelser sätts samman och projektet leds av F.D. Cecilia Stenling, som också är min 

handledare.  

Intervjun kommer ske via telefon och beräknad tid är cirka 25 minuter. Intervjun 

kommer att spelas in för att underlätta en senare transkribering, efter det kommer 

inspelningen att raderas. 

Jag anpassar mig efter när det passar dig att bli uppringd, helst någon gång under 

vecka 17 måndag 24/4-söndag 30/4. Passar inte detta så kan vi säkerligen ordna med 

en annan tid. 

Jag hoppas att du kan tänka dig att ställa upp! 

Vänliga hälsningar  

Inez Rehn 

ijnes@hotmail.com 

070-240 94 62  

Handledare: 

F.D. Cecilia Stenling 

Pedagogiska institutionen, Umeå universitet  

cecilia.stenling@umu.se 

090-786 65 01 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Startar intervjun med att dra igenom att det är frivilligt, anonymt, de har 

rätt att avbryta intervjun osv.  

- Du får gärna börja berätta lite kort din egen/ dina andra…Ålder, andra åtaganden, 

roll i valberedningen, hur länge har du varit aktiv inom Motocross, på vilket sätt) 

Tema 1 (Valberedningens arbete, komposition och funktion) 

- Vilken funktion eller vilka funktioner har valberedningen i ditt SDF? 

- Hur ser valberedningens sammansättning ut idag? Berätta gärna lite om de som 

arbetar i valberedningen! (Namn, ålder, tidigare erfarenheter i motocross) 

- Hur ser styrelsens sammansättning ut idag? Berätta gärna lite om de som arbetar i 

styrelsen! (Namn, ålder, tidigare erfarenheter i motocross) 

Tema 2 (Processer som underlägger en rekrytering) 

- Hur kommer det sig att ni rekryterat just dessa till styrelsen? (Gå tillbaka och 

upprepa de personerna hen nämnde i förra frågan) 

- Hur skulle du beskriva att rekryteringsprocessen till en styrelseledamot har gått till 

hittills? (Generellt alltså, kanske förklara hur en specifik person fick sin roll, eller hur 

det vanligtvis går till).  

- Hur har ni i valberedningen resonerat när det gäller vilka som ansetts lämpliga för 

en ledamotspost?  

- Är det någon som ansetts direkt olämplig? Varför i sådana fall?  

- Hur skulle du beskriva en lämplig kandidat till styrelsen? 

Tema 3 (Arbete mot en jämställd styrelse)  

- Forskning visar att det inom svensk idrott rent generellt finns ett problem med 

skevheter i representation överlag inom idrott och styrelser, och att dessa inte 

avspeglar medlemmarna Berätta gärna hur du tänker kring det! 

- En majoritet av era medlemmar i Motocrossförbundet är män. Hur ser ni på det när 

det gäller styrelsearbete? 

- Tror du det skulle gynna er styrelse om fler kvinnor satt på poster? Om JA nästa 

fråga  

(- Hur tror du att man skulle kunna få fler kvinnor intresserade av styrelsearbete i 

erat SDF?) 

- Har jag förstått dig rätt om…? (sammanfatta lite snabbt)  
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Bilaga 3 Organisationsschema SVEMO 
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