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Förord  
Ett stort tack till Alexandra Nordh på Västerbotten Fotbollsförbund som varit vår externa 
uppdragsgivare och stöd under skrivandets gång. Vi vill även tacka alla respondenter som tog 
sig tid och ställde upp på en intervju.  
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Abstract  
The Swedish Sports Confederation (Riksidrottsförbundet) is a powerful organization of opinion within 
the service of Swedish sport, continually clarifying the responsibilities that sport assumes and the 
positive values that the popular movement represents. However, gender equality seems to be a difficult 
task to solve. In fact, Riksidrottsförbundet aim for that both genders should have the same amount of 
power to form the sport and to have equal opportunity to exercise and be leaders in sport. Additionally, 
both genders should have the same amount of influence in boards. This is something that’s not reached 
when the majority of all board members are still men. This leads to that several of the sport clubs must 
work to recruit more women. Swedish football have since 2019 created the project called “Plus 10 000” 
which strives to bring in more female leaders and coaches by 2022. Riksidrottsförbundet have a project 
called “Strategi 2025” where one of the goals is that none of the genders should be represented with less 
than 40 %. The purpose of this study was to find out the gender equality in boards of football clubs in 
Umeå and what role the woman in those boards had. It was studied what 40 % means in practice for the 
equality in the boards and why the boards that had 40 % women succeeded with the recruitment and 
integration. Through interviews with people in boards of football clubs, the study showed how norms 
and performances control recruitment. The result showed that the members of boards were unaware of 
these norms and how they made the recruitment of women more difficult. The clubs were open to bring 
in more women, especially young women, but in most cases the masculine norm were invisible and 
made men choose men. The conclusion of the study is that women are not the problem, instead it’s the 
masculine norm and culture that create limitations. Awareness of the norm and culture must be 
established but also the process of recruitment must change in order to improve gender equality within 
the boards.  
Nyckelord: kvinnor i styrelser, jämställdhet, normer, rekrytering 
Keywords: women in boards, equality, norms, recruitment 
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Inledning  
Riksidrottsförbundet är en paraplyorganisation för den svenska idrottsrörelsen med ansvar för att ge 
stöd och leda gemensamma frågor (Riksidrottsförbundet, 2019a). De strävar idag efter att kvinnor och 
män ska ha samma makt att påverka idrotten och sitt eget deltagande i idrottsföreningarna. År 2011 
sattes delmålet att kvinnor och män i verksamheten på olika plan skulle vara representerade med 40 
% år 2017, vilket innebar att det kön som var underrepresenterat skulle vara minst 40 %. Målet 
nåddes inte och 2017 sattes nya jämställdhetsmål med sikte på 2025 (Svender och Nordensky, 2017). 
Detta blev därmed en del av “Strategi 2025”: 
 

“Män och kvinnor har samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. 
Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Alla som vill, oavsett kön, ska få 

vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet [...] Män och kvinnor har lika stort inflytande i 
beslutande och rådgivande organ. (Riksidrottsförbundet, 2019b, Strategi 2025, Jämställdhet för en 

framgångsrik idrott)”“ 
 
I styrdokumentet “Idrotten vill” (Riksidrottsförbundet, 2009) finns det flera värdegrunder som 
idrottsföreningarna ska arbeta efter. Värdegrunder som utifrån ett jämställdhetsperspektiv grundas 
på att alla medlemmars röst är lika mycket värda i föreningsdemokratin, oavsett kön, etnicitet, 
religion, sexuell läggning och ålder. Idrotten ska planeras utifrån ett jämställdhetsperspektiv och 
uppdragen i en styrelse ska fördelas mellan både kvinnor och män. Trots att det finns mål att jobba 
mot ser det annorlunda ut i svenska idrottsföreningar idag. Olofsson (2003) tillsammans med Coakley 
och Pike (2009) menar att idrotten är skapad av män för män och därför är idrotten också starkt 
präglad av maskulint kodade normer (såsom exempelvis, stark, snabb, modig) som fungerar som en 
effektiv dörröppnare för män men som en dörrvakt för kvinnor. Detta får som konsekvens att kvinnor 
inte lika lätt som män blir accepterade inom idrotten eller känner sig hemma där. Fundberg (2019) 
förklarar detta med begreppet homosocialt begär som handlar om att bekräfta, hjälpa och se samma 
kön vilket innebär att både kvinnor och män tenderar att uppmärksamma och bekräfta män i 
idrottsliga sammanhang. Som en konsekvens av detta är majoriteten av medlemmar i en 
idrottsförenings styrelse medelålders män och endast 25 % av föreningarna har en ung person i 
styrelsen (Petterson, Catásus, Danielsson, 2016).  Sammantaget innebär detta att föreställningar och 
könsstereotypa normer skapar en begränsning i rekryteringen för kvinnor. Ofta är det maskulint 
kodade egenskaper som efterfrågas och därmed är det inte självklart att en kvinnlig kandidat kan 
komma ifråga. År 2018 var uppdelningen i styrelserna inom specialidrottsförbunden 63 % män och 37 
% kvinnor och även om fördelningen går åt rätt håll, så når inte de upp till de jämställdhetsmål som 
finns för de beslutande organen (Svender & Nordensky, 2018). Olofsson (2003) påpekar att för att 
utgöra en skillnad på regional och lokal nivå, måste det finnas en förebild på hur det ska se ut på 
central nivå. 
 
Om vi riktar blicken mot norra Sverige är fotboll den största idrotten i Västerbotten och Umeå 
tillsammans med Skellefteå har störst antal föreningar (Österlind, Klabböle Konsult, Forsman & 
Länsstyrelsen Västerbotten, 2015). År 1908 bildades Västerbottens Fotbollsförbund (VFF) och 2015 
tillsattes den första kvinnliga ordföranden, hela 107 år efter bildandet. VFF är en del av det Svenska 
fotbollsförbundet (SvFF) och består av verksamma föreningar inom hela länet. De arbetar utifrån 
SvFF’s dokument som tilldelas varje distrikt och främjar sitt arbete med att utveckla fotbollen i hela 
länet (Västerbotten Fotbollsförbund, 2019). Förbundet består av en styrelse som tillsammans med 
olika kommittéer som arbetar tillsammans mot gemensamma mål, exempelvis kommer de under 2019 
specifikt arbeta för SvFFs projekt “Plus 10 000” som handlar om att rekrytera 10 000 kvinnor till 
fotbollsrörelsen till 2022 (Girls In sport, 2019).   
 
I flera organisationer har det funnits försök till att inkludera kvinnor, men begränsningen i 
rekryteringen har varit den maskulina kulturen, menar Coakley och Pike (2009). Att män väljer män i 
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olika sociala sammanhang är inte förvånande då det följer det homosociala mönstret (Fundberg, 
2019). För kvinnor finns det en konkurrens mot männen, som de inte uppmuntras försöka tävla mot 
och i Ottensen, Skirstad, Pfister och Habermanns (2010) studie förstärks liknande miljöer i Danmark 
och Norge utöver Sverige. Respondenter från alla tre länder anser att kvinnor inte lika frekvent som 
män ingår i styrelser på grund av familjerelationer, arbete, fritid, intresse eller skötsel av hemmet. När 
en kvinna väl är delaktig i styrelsen uppmuntras hon inte att ta samma plats som männen, men om 
hon väljs in, är det möjligtvis för att hon uppfyller det normativt präglade förväntningarna på 
maskulina egenskaper som passar in i den så kallade fotbollsstyrelsekulturen (Svender och 
Nordensky, 2019). Studien visar att detta har sin grund i normativa föreställningar om vad kvinnor 
respektive män förväntas vara lämpade för. Föreställningarna kring hur kvinnor och män uppfattas 
skapar således begränsningar i representation, inflytande och rekryteringar. Underrepresentationen i 
föreningar är ett kvitto på att de normer och föreställningar som finns inom idrotten skapar en 
begränsande rekryteringsbas som missgynnar en bredare representation och mångfald inom fotbollen 
(Ibid.). För att bli medvetna om vilka normer som finns och hur de kan påverkas och förändras måste 
rådande normer tas upp till ytan och kritiskt granskas för att ett värdegrundsarbete ska vara möjligt 
att genomföra i praktiken.   

Syfte och frågeställningar  
Avsikten med följande studie är att analysera hur jämställdheten i styrelser framträder och verkar i 
Umeås fotbollsföreningar. Det specifika syftet är att undersöka vilken position som kvinnliga 
styrelsemedlemmar upplever att de har och i vilken utsträckning de upplever att de har makt och 
inflytande över verksamheten. Detta kommer att göras utifrån följande frågeställningar: 
 

- Vad innebär 40 % i praktiken för jämställdheten i föreningarna? 
- Har respondenterna makt och inflytande över verksamheten, Om, hur upplever de att det 

kommer till uttryck i praktiken?   
- Varför lyckas de föreningar som har 40 % kvinnor med rekrytering och integrering? 

Tidigare forskning  
I detta avsnitt presenteras forskning kring jämställdhet, genus och idrott samt kvinnans inflytande i 
organisationer. Det kommer även att presenteras forskning kring kvinnans plats i idrott och fotboll ur 
ett historiskt perspektiv för att skapa en förståelse till kring hur fältet ser ut idag. Forskningen har 
delats in i följande teman: Föreställningar, underrepresentation, inflytande och rekrytering.  

Föreställningar 

Tidigare i historien har kvinnor uteslutits från idrott då det ansågs att det var något som män bör ägna 
sig åt enligt Coakley och Pike (2009). Sedan 1960-talet har det blivit mer accepterat för kvinnor att 
ägna sig åt idrott i de flesta länder, men i vissa länder lever idag föreställningen kring att idrott inte är 
ämnat för kvinnor fortfarande kvar. Media är något som har stort inflytande på samhället idag och 
dess föreställningar, därför har det stor betydelse att visa att kvinnor kan idrotta och vara seriösa 
idrottare och att idrott är något mänskligt och inte något manligt, fortsätter författarna (Ibid.). Men 
det finns fortfarande flera områden där idrotten behöver utvecklas för kvinnor. Det kan exempelvis 
handla om ekonomiska aspekter eller kvinnors underrepresentation i beslutande organ. Det mesta av 
idrotten är kontrollerat av män och författarna menar att det är viktigt att påvisa hur kvinnor finns 
med i beslutande organ för unga flickors egna idrottande både i nutid och framtid (Ibid.). Olofsson 
(2003) stärker det Coakley och Pike (2009) menar kring att kvinnors deltagande har ökat sedan 1900-
talet, men att i början av 2000-talet var kvinnors deltagande fortfarande relativt begränsat i vissa 
idrotter. Under det tidiga 1900-talet skildes idrott för män och kvinnor sig åt och benämndes utefter 
kön. Det betonades även att kvinnor var ”annorlunda” än män och därför utövade en annan typ av 
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gymnastik, som var en populär idrott då, som gjorde att det inte ansågs som något intrång på den 
manliga gymnastiken. Olofsson (2003) beskriver vidare hur det länge betraktades att kvinnor skulle 
vara något som kostade mer pengar än gjorde nytta och det var inte först 1963 som 
riksidrottsförbundet ansökte om pengar hos staten för att kunna investera i kvinnors idrottande. I 
början av 1970-talet etablerades och accepterades damfotbollen och även om kvinnor hade spelat 
fotboll under hela 1900-talet var det nu under fotbollsförbundet. I början ville förbundet dock 
undersöka utifrån medicinska perspektiv om fotboll skulle kunna ha någon negativ påverkan på 
kvinnans reproduktiva förmåga eller orsaka bröstcancer. Författaren tror att resultatet av denna 
undersökning som visade att fotboll inte på något sätt var farligt för kvinnor även hade stor betydelse 
inom andra idrotter (Ibid.). Idag är fotboll en av de största idrotterna med kvinnliga utövare, där det 
till skillnad från dåtidens gymnastik aktivt pågår ett arbete med att likställa dam- och herrfotbollen 
menar Olofsson. Det är även mer accepterat att kvinnor idrottar i takt med att samhället utvecklas och 
kvinnosynen förändras (Ibid.). Coakley och Pike (2009) menar dock att deltagandet av kvinnor i 
idrotten inte kommer att fortsätta att öka automatiskt. Därför är det viktigt att fortsätta arbeta för 
jämställdhet eftersom många myter och normativa föreställningar om manligt och kvinnligt 
fortfarande lever kvar i många kulturer, vilket får som följd att mäns idrottande fortsätter att 
betraktas som självklart och därmed prioriteras. Många nationer och idrotter har haft mål för att 
inkludera fler kvinnor men jämställdhetsarbete tar tid och kräver kontinuerliga och strategiska 
insatser. Författarna påvisar att det är idag vanligt att män tar hjälp av män och att kvinnor vet att det 
kan vara svårt att komma in i en mansdominerad kultur (Ibid.). De menar att idrottsorganisationer 
ofta är organiserade på ett sätt där de personer som finns inom organisationen, vilket ofta är män, 
väljer in vänner och familj som också tenderar till att vara män. I dagens samhälle har det blivit allt 
viktigare att rekrytera kvinnor till föreningslivet, samtidigt som det har skapats ett dilemma kring 
deras deltagande i form av att föreningarna inte vill få “diskriminerings-stämpeln”, när kvinnorna 
sedan tas in i organisationen lever de maskulint kodade normerna kvar (Ibid.). Detta har lett till att 
kvinnor generellt sett fortfarande har sämre ekonomi och materiella förutsättningar att utöva idrott 
och även svårare att göra sina röster hörda då majoriteten är män i ledande positioner på alla nivåer 
inom svensk idrott, beskriver Olofsson (2003). Författaren berättar vidare om den första kvinnliga 
ledamoten i överstyrelsen i RF som blev invald 1951 och menar att för att det allmänpolitiska 
jämställdhetsarbetet lika så idrottspolitiska arbetet ska vara jämställt måste makten fördelas jämnt 
mellan könen. Att få besluta om vilka idrotter som får utövas, vilka regler som ska följas och hur de 
ekonomiska och personella resurserna ska fördelas är generella aspekter som i det fallet hanteras. På 
central nivå ska det utgöra en förebild för hur de bör se ut på regional och lokal nivå.  
 
Som vi tidigare påpekat finns det normer inom idrotten som innebär att mäns idrottande uppfattas 
och förstås som normalt och självklart och därmed sällan eller aldrig ifrågasätts. I kontrast till denna 
norm framstår kvinnligt idrottande som avvikande. Exempelvis, när kvinnor tar plats och positionerar 
sig i idrottsliga sammanhang som är starkt präglade av maskulina värden riskerar hon att uppfattas 
och förstås som annorlunda (Olofsson, 2003). Genom en studie av O´Brien (2018) stärks detta genom 
att påvisa hur hon som ensam kvinna blev mottagen i en mansdominerad idrott. Studien utfördes på 
en skola som hade elitprogram inom rugby och under hennes deltagande observation fick hon frågan 
kring varför hon var den enda kvinnan där och upplevde att hon blev mer accepterad om hon betedde 
sig mer maskulint och berättade om sina idrottsprestationer. Ytterligare ett exempel som Coakley och 
Pike (2009) nämner är att kvinnors idrott inte betraktas och värderas som ”riktigt idrott” eller lika bra 
som männens. Tidigare har det byggts upp en föreställning kring att kvinnor inte är fysiskt lämpliga 
för de allra flesta idrotter. När kvinnor och att vara fysisk aktiv kopplas samman pratas det ofta om 
idrotter som gymnastik, simning och konståkning istället för idrotter som är kopplade till styrka, 
power och snabbhet som kan ses som maskulina egenskaper (Ibid.). Det har oftast betonats en 
skillnad på manlig och kvinnlig idrott, ett exempel på detta är att om en individ pratar om idrott 
refererar den ofta till männens idrottande och om individen skulle prata om kvinnors idrottande 
skulle detta benämnas som exempelvis “dam-världsmästerskapen”. 
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Enligt Coakley och Pike (2009) upplever många kvinnor att det inte har samma rättigheter till att 
utveckla och visa sin kunskap inom idrotten vilket gör att männen känner att de vill bli prioriterade 
eftersom det finns föreställningar kring att kvinnor “ändå inte vill idrotta”. Författarna beskriver detta 
som “moment 22” för kvinnorna eftersom de redan har färre möjligheter än männen att utveckla sitt 
intresse och färdigheter inom idrotten och de blir hindrade från möjligheten till att utveckla sitt spel 
för de anses inte ha samma intresse och färdigheter (Ibid.). Dessa antaganden har byggts upp genom 
historien och skapat en ideologi utifrån genus kring hur en kvinna och en man bör vara i samhället 
överlag men specifikt inom idrotten. Just kvinnans sociala ställning diskuteras runt om i världen 
menar Conell (2008), då kvinnors framgång kan uppfattas som ett hot mot männen ställning i 
samhället. Skolan har ett stort ansvar att inte göra skillnad på flickor och pojkar och att kontinuerligt 
på alla nivåer arbeta med genus och jämställdhet för att upprätta ett demokratiskt samhälle.  

Underrepresentation 

Inom idrotten finns det problem med hur kvinnor promotas till att delta i idrotter, vilket Svender, 
Larsson och Redelius (2011) undersökte med hjälp av Foucaldians teorier om statligt, makt, biopower 
och normalisering. De undersöker främst hur det ser ut för tonårsflickor och vilket stöd de behöver 
men även hur den svenska staten ska arbeta strategiskt och långsiktigt för en mer jämställd idrott. I 
Sverige drivs flera olika idrottsprojekt med fokus på jämställdhet och jämlikhet. Ett exempel på ett 
sådant är “Handslaget” som handlar om att staten vill visa att de tror på idrottsrörelsen. Författarna 
påpekar dock att kvinnorna behandlas som en homogen grupp vilket leder till att sociala klasser och 
etnicitet inte spelar en roll (Ibid.). De beskriver att kvinnor är en kompetent kraft för att utveckla 
idrotten och samhället men på grund av normer inte framställs på ett sätt som ger dem möjligheter för 
att ta plats inom fältet. Problemet som studien upplyste var att både staten och föreningarna jobbar 
med att få in fler kvinnor i idrotten, men att svårigheten sitter i hur man ska kunna utveckla det och 
göra det i en större utsträckning (Ibid.). De anser att den stora frågan är hur kvinnor ska väljas in när 
det inte är tydligt i jämställdhetspolitiken att det behövs fler, även om medvetenheten om problemet 
finns. Strittmatter och Skirstad (2014) instämmer med Svender et. al och förklarar att det finns två 
olika kontexter, en yttre och en inre. Den yttre kontexten handlar om den politiska, sociala och 
ekonomiska miljön i själva organisationen och den inre kontexten handlar om struktur och kultur. 
Genom studien kommer de fram till att problemet ofta handlar om att det är tradition att männen 
sitter i de ledande positionerna (Ibid.). I Ottesen, Skirstad, Pfister och Habermanns (2010) studie 
undersöktes kvinnors underrepresentation i styrelser i idrotten och jämförde mellan de skandinaviska 
länderna. Det framkom att antalet kvinnor i idrottsföreningar ligger på cirka 40 % men att antalet 
kvinnor i de styrande organen är underrepresenterade. När författarna undersökte varför det finns en 
begränsning för jämställdhet i idrott fick de fram tre olika kategorier. Dessa var individuella val, 
begränsningar på grund av kön samt strukturella begränsningar. De individuella valen handlar 
centralt om att män och kvinnor är lika villiga att ta på sig uppgifter i en styrelse eller att ta plats men 
att de flesta antar att kvinnor inte vill ta på sig rollen på grund av familjära prioriteringar. Det som 
skiljer sig mellan länderna är att i Danmark och Norge är det fler kvinnor än män som påstår att detta 
stämmer, medan i Sverige är majoriteten män. Åsikter kring att kvinnor har för lite självförtroende 
eller att kvinnor väljer att inte vara ledare skiftar beroende på kön och land. I Sverige är det fler 
kvinnor än män som påpekar att det kan ha betydelse med självförtroende men det är fler män som 
antar att kvinnor inte väljer att vara ledare. Författarna visar på att en anledning till att kvinnor inte 
sitter med i styrelser är för att de upplever det mer meningsfull att vara med på de lägre nivåerna och 
att även om idrotten har ett högt antal av kvinnliga medlemmar är det majoritet män som sitter i 
styrelser, vilket även Strittmatter och Skirstad (2011) påpekar.  
 
Ottesen et.al (2010) studie visade genom en undersökning hur förhållandena och makten har 
påverkan på kvinnornas underrepresentation att kvinnorna upplevde att män har mest makt och att 
de inte vill ge upp sina positioner. Respondenterna från Sverige och Norge stärker argumenten kring 
att konkurrensen är hård för kvinnorna om männen sitter i de högre positionerna samt att kvinnorna 
inte blir uppmuntrade till att försöka. Anledningen till varför just inte respondenterna från Danmark 
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inte anser det i samma utsträckning som de i de andra länderna gör, påvisas i studien är för att 
Sverige och Norge är mycket mer politiskt medvetna om problemet med jämställdhet. För kvinnor är 
inte alltid problemen i hur det ser ut i styrelsen utan även hur mycket tid som krävs. Fler kvinnor än 
män påpekar att det ideella arbetet tar upp deras tid för vänner, familj, arbete och för att sköta 
hemmet. För att förbättra balansen mellan könen i styrelser behövs en strategi, men för att lösa det 
anser respondenterna på författarnas enkät att kvinnor får anstränga sig om det verkligen behövs en 
förändring (Ibid.).  

Inflytande 

Pfister och Radtke (2009) beskriver i en studie ytterligare könsskillnader kring vilket ansvar de får ta i 
styrelsen, vilka problem de stött på i karriären och hur länge de var kvar i styrelsen, men även inom 
familjelivet. Studien visade att kvinnorna redan har samhället emot sig när det handlar om att vara i 
en ledande position. Vilket innebär att även om kvinnorna och männen har samma jobb, samma 
utbildning, samma intresse för sporten och samma familjesituation har inte kvinnorna samma status 
som männen (Ibid.). Martínez Garcia och Rodríguez Menéndez (2018) menar att detta kan kopplas till 
genus och den socio-kulturella konstruktionen. Inom fotbollen har det skapats en slags hierarki med 
en grupp av människor där männen är högre upp i hierarkin än kvinnorna. Automatiskt leder detta till 
att männen får mer inflytande än kvinnorna. Det går att genom denna undersökning att se att redan i 
unga åldrar tydliggörs det hur fotbollen i stort ses som något maskulint och att om en pojke inte spelar 
fotboll anses han vara mer feminin och hamnar lägre ner i hierarkin och det bildas ett typ av 
utanförskap. Studien påvisade att om individen var pojke och spelade fotboll hade individen makt att 
styra vilka som skulle bestämma och vilka som skulle ingå i fältet. Ett exempel på detta är när 
flickorna exkluderas när de spelade fotboll genom att pojkarna inte passade dem eller tillät dem vara 
med i spelet (Ibid.). Detta stärks av Liston (2006) som hävdar att många män känner sig hotade av 
ökningen av idrottande kvinnor och där männen fortfarande har mycket makt att kunna styra hur det 
ska se ut inom fältet. Författaren menar att kvinnorna upplevde att det fortfarande finns stora 
finansiella och sociala skillnader inom idrotten men som kan förändras genom att om kvinnor får mer 
inflytande inom högre positioner i statliga organisationer i det offentliga livet, kommer det även i följd 
av detta förändra och underlätta för kvinnans position inom idrotten. Liston menar att den moderna 
idrotten idag har formats av historien (Ibid.). Historiskt sett har männen haft mer inflytande inom 
idrotten men i och med att det har skett en ökning av antalet kvinnor som idrottar har även 
dynamiken inom gruppen förändrats. Fortfarande ifrågasätts kvinnors kvinnlighet, särskilt om de 
deltar i kontaktsporter och de står fortfarande inför många hinder i och med normerna. 
Undersökningen som utfördes i Irland visar att för att fortsätta utvecklingen och öka kvinnors 
inflytande måste sociala barriärer förändras (Ibid.). Den maktbalans som nu infinner sig inom 
idrotten menar författaren är en konsekvens av ett maskulint habitus kring att det är männen som ska 
idrotta, vilket Pfister och Radtke (2009) också påpekar i sin studie.  

Rekrytering 

Rekrytering till styrelser kan vara svårt, speciellt om det ska rekryteras in kvinnor. Burton (2014) 
skriver om ett exempel på hur en rekrytering kan se ut i sin studie, där männen i styrelsen skapade en 
“mall” för hur en kvinna ska kunna passa in. Att kvinnan ska vara utbildad, ha en högt uppsatt 
position på arbetet, kunna vara flexibel med sitt schema, kunna uppföra sig bland andra personer, att 
de kvinnor som valdes in inte öppet var feminister samt att de var intresserade av sin sport. Denna 
mall, förklarar författaren, är tydligt skapad för att männen ska fortsätta ha sin makt och för att 
kvinnornas plats i styrelsen skulle bli begränsad. Slutligen kommer författaren fram till att 
könsuppdelningen blir tydlig för männen och att det snedvridna könsförhållanden blir mer och mer 
uppenbar, men att det inte lades någon tid på att förändra situationen, varken genom en individuell 
åtgärd eller via organisationen.  
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Petterson, Catásus och Danielsson (2016) stärker det Burton (2014) beskriver om männens dominans 
genom att redovisa i sin studie att den målgrupp som dominerar idrottsföreningars styrelser är 
medelålders män. Detta på grund av att traditioner är starkt genomsyrade hos de personer som sitter 
med i styrelserna. Det är tydligt att sammansättningen i styrelsen inte avspeglar hur föreningens 
medlemmar eller hur det ser ut i samhället med kön och etnicitet vilket genererar ett minskat 
engagemang hos unga medlemmar. Svender och Nordensky (2019) menar att normer kring hur 
kvinnor och män uppfattas bildar föreställningar som påverkar vem som väljs ut som ledare. Vid en 
rekrytering kan det finnas en eftersökning av vissa kompetenser och kvalitéer hos en person, vilket 
författarna menar skapar en föreställning som hamnar i det könsstereotypa. Ett begrepp som är 
centralt är homogen reproduktion, som betyder att det väljs in personer som har liknande egenskaper 
och bakgrund som en själv. I en idrottsförening där den maskulina normen redan dominerar bildas en 
svårighet kring skapandet av ett urval genom sina egna kriterier. Studien visar att kvinnor automatiskt 
får det svårare att ta sig in i exempelvis en styrelse i en idrottsförening när personerna bakom urvalet 
egentligen letar efter kvalitéer som är maskulint kodade. Något som Burton (2014) menade genererar 
makt för männen när kvinnan själv inte kan styra vilka kompetenser eller kvalitéer som krävs. Det 
finns en risk för att män skapat sig fler sociala nätverk inom idrotten och redan där fått ett övertag. 
Författaren förklarar att det finns studier som visar att kvinnor inte tar för sig och de föreslår inte sig 
själva till att ta en ledande roll. Detta skulle kunna undvikas genom systematiska 
rekryteringsprocesser istället för den vanliga rekryteringsvägen. Svender och Nordensky (2019) 
kommer slutligen fram till att hur många personer som än säger att kvinnor inte har självförtroende, 
inte vill vara ledare eller tvivlar på sin kompetens, är det inte kvinnan som väljer att vara problemet. 
Det är alltså inte kvinnan det är fel på i en rekrytering utan strukturer och normer som skapar 
motstånd redan från början. 

Normkritiskt perspektiv 
En norm är något som vi uppfattar är det normala, det kan beskrivas som normala handlingar, 
symboler och koder som tillsammans skapar ett mönster. “Ett ideal som en person förväntas leva upp 
till (NE, 2019)”. Dessa ser olika ut inom olika grupper, exempelvis kan det handla om vilka 
fritidsintresse, yrkesval, hur personen uttrycker sig. Normer bygger förväntningar på hur en individ 
bör vara och se ut berättar Bromseth och Darj (2011), exempelvis inom idrott att någon väger för 
mycket för att vara längdskidåkare eller vad som är kvinnligt respektive manligt. Det är också normer 
enligt Bromseth och Darj som gör att kvinnorna har en viss position inom fotbollen kontra männen 
eftersom normer bygger kulturer och organisationer (Ibid.). Österlind, Klabböle konsult, Forsman och 
länsstyrelsen Västerbotten (2015) beskriver att normer dock inte är oföränderliga och genom denna 
studie ville vi göra individer mer medvetna och ifrågasättande och därmed möjliggöra förändring av 
den norm som finns inom fotbollen. Genom att använda den normkritiska ansatsen för att kritisk 
granska, ifrågasätta och upplysa de normer som finns inom det klimat som råder inom 
fotbollsföreningar i styrelserna. Bromseth och Darj (2011) förklarar att för att få en förändring är det 
inte individen eller gruppen som ska förändras utan normen, detta är möjligt genom att betrakta 
makten kopplat till normen och därmed förstå hur olika individers förutsättningar skiljer sig åt. Det 
normkritiska perspektivet kan utgå både från samhälls-, grupp och individnivå. I denna studie 
kommer vi att utgå ifrån gruppnivå. Normer inom fotbollen får individer att styras och formas på ett 
visst sätt genom att bli påverkad av föreställningar kring manlighet och kvinnlighet. I denna 
undersökning användes denna teori genom att analysera det resultat vi har fått fram genom 
intervjuerna för att förstå hur de strukturer och normer påverkar kvinnor och män. Författarna 
beskriver vidare att genom att förflytta fokus från “de utsatta” till kring “viet” inom gruppen kan 
normen upplysas. Där vi vill genom vår undersökning bidra till reflektion kring de egna och 
omgivningens förväntningar, föreställningar och maktfördelning (Ibid.). Genom att bidra till en större 
medvetenhet om hur det ser ut och därmed kunna påverka till förändringsprocessen om hur normen 
idag ser ut inom fotbollen. 
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Metod 
Denna studie görs i samverkan med Västerbottens fotbollförbund. De intervjuade personerna är 
aktiva medlemmar i styrelser i fotbollsföreningar i Umeå vilket leder till att de har god kunskap kring 
styrelsen och dess arbete. Studien är en induktiv kvalitativ studie, vilket utifrån Bryman (2011) 
innebär att forskaren beskriver konsekvenserna av resultatet för studien. Resultatet blir sedan en teori 
av hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Studien utgick från ett tolkande 
kunskapsteoretiskt synsätt där hur människor tolkar sin omgivning i styrelsen kommer att sättas i en 
samhällsvetenskaplig referensram. Datan har tolkats utifrån den ontologiska inriktningen 
konstruktionism som Sohlberg och Sohlberg (2013) beskriver som att människan konstruerar sin 
verklighet i relation med andra där forskaren försöker analysera och beskriva dessa. Intervjudata 
analyserades därmed med hjälp av ett normkritiskt perspektiv.  

Forskningsprocessen  

Vi har utgått från den traditionella forskningsprocessen som Backman (2008) beskriver. Först fick vi 
information om styrelser i fotbollsföreningar i Umeå av Västerbottens fotbollförbund. Informationen 
handlade om det satt få eller många kvinnor i styrelser och att det önskades vara 40 %, som grundade 
den frågan som vi ville undersöka. En grundläggande litteratursökning gjordes för att hitta tidigare 
forskning inom valt område, vilket också är det andra steget i den traditionella forskningsprocessen 
(Ibid.). De databaser som användes var sport in society, google scholar, Umeå Universitetsbibliotek 
samt sport, education and society. Sökord som användes var: Women in boards, women in sport 
organisations, football equality, football women, organisation equality, girls in football och women 
impact. Utifrån detta formulerade vi frågeställningar och problemet. Denna informationen fastställde 
vår forskningsplan. 
 
Efter att forskningsplanen innehållande godkänts kontaktades respondenterna. Baserat på kriterierna 
gjordes ett urval på tio personer. Vi hittade uppgifter till samtliga personer på föreningarnas 
hemsidor. Nio av tio personer kontaktades via sms och en person via mejl.  Till några av dessa 
skickades en påminnelse ut för att få respons, det blev även ett visst bortfall på grund av ingen 
respons. Datainsamlingen gjordes via intervjuer. Personerna fick själv bestämma plats och tid inom 
datumen 24 april och 5 maj. Sju av tio intervjuer genomfördes i grupprum på Universitetet, två av 
intervjuerna på föreningens respektive kansli och en på respondentens arbetsplats. Innan 
intervjuerna genomfördes blev respondenterna informerade om de etiska principerna, om studiens 
syfte samt även att vi avsåg att spela in samtliga intervjuer. Inspelningen gjordes via två 
mobiltelefoner och via en särskild app som Apple skapat på Iphone för ljudinspelning. Vi 
säkerhetsställde att vi inte skulle bli störda under intervjun genom att ha intervjuerna ostört i 
grupprum eller arbetsrum. Samtliga intervjuer blev mellan 10–30 min långa. Efter intervjuerna 
transkriberades samtliga ljudfiler till textfiler för att sedan analyseras med hjälp av normkritiskt 
perspektiv.  

Urval  

Studiens syfte begränsade vårt urval av respondenter till endast aktiva personer i styrelser inom 
fotbollsföreningar i Umeå. För att få en jämn representation valde vi att både intervjua män och 
kvinnor från olika föreningar. Kvale och Thorell (1997) beskriver att ett normalt antal intervjuer ligger 
på 15 +- 10 men att antalet skiftar beroende på undersökningens syfte eller tid som finns tillgänglig. 
Eftersom vi ville undersöka hur jämställdheten framträdde i föreningarna valde vi att intervjua fem 
män och fem kvinnor från sju olika styrelser.  
 
När urvalet skulle göras bestämdes det för att göra ett icke-sannolikhetsurval då det anses vara den 
metod som är mest framgångsrik i kvalitativa studier beskriver Merriam (1994). De vanligaste 
formerna inom ett sådant urval är ett målinriktad samt ändamålsenligt urval. I denna studie valde vi 
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att använda oss av ett ändamålsenligt urval vilket innebar att vårt urval grundades utifrån bestämda 
kriterier som var att respondenterna skulle var kvinna eller man som var aktiv i en styrelse i en 
fotbollsförening i Umeå. Detta för att undersökningen ska kunna göras med den enhet vi valt. Urvalet 
utformades även utifrån en strategi. Strategin som vi valde var kvoturval, som beskrivs som att vi 
valde ut individer från kriterier som vi identifierat via de huvudsakliga grupperna i en viss miljö som i 
det här fallet var styrelser i fotbollsföreningar (Ibid.).  

Missiv 

Vi kontaktade respondenterna med ett informationsbrev som innehöll information om studien och 
vad deras deltagande skulle innebära för vårt resultat. Informationsbrevet inleddes med kort 
information om oss och vilket program vi går, samt vilken vår uppdragsgivare är och vad själva syftet 
med studien var. Bryman (2011) menar att informera respondenten om deras deltagande är viktigt, 
därför informerade vi även varför vi behövde just den personen till våran studie och vad personen i 
fråga skulle uppfylla för syfte med sitt deltagande, då vi ville att personen skulle känna sig speciell och 
utvald och positiv till ett deltagande. Vi informerade om de etiska principerna både i 
informationsbrevet men också vid intervjutillfället.  

Intervju som metod 

Intervju valdes eftersom vi ansåg att det var lämpligast för att besvara vårt syfte och frågeställningar 
samt för att fånga upp våra respondenters upplevelser. Gratton och Jones (2010) beskriver intervjuer 
som bra att använda när ämnet är exempelvis känsligt eller som kan vara svårt att få svar på i enkät. 
Bell (2005) menar att fördelarna med intervjuer är att följdfrågor kan ställas som gör att svaren kan 
utvecklas och fördjupas. Då respondenterna ges större chans till att ge utförligare svar genom att ställa 
frågor som ger svar på varför och hur. Kroppsspråket och tonfallet kan även det utge ett svar i sig. 
Gratton och Jones (2010) förklarar vidare att intervjuer ger respondenterna lättare att berätta utifrån 
deras egna erfarenheter och upplevelser. De beskriver en semi-strukturerad intervju som en intervju 
där det finns en färdig intervjuguide men att intervjuaren kan ställa frågor flexibelt när intervjun sker. 
En semi-strukturerad intervju kan skapa ytterligare teman som författarna ännu inte fått fram vilket 
ger god chans till ett bättre resultat. En nackdel är att det tar lång tid vilket gör att det endast kan delta 
få respondenter under en viss tid. Vid intervjuer är det viktigt att tänka på att inte ställa ledande eller 
värderande frågor. Det är även viktigt att ta en fråga i taget och dessa principer har vi anpassat oss 
efter som intervjuare. Vår intervjuguide utgick från studiens syfte och byggde på tidigare forskning 
där frågorna delades in i olika teman för att få en grundstruktur och Bell (2005) menar att om dessa 
är placerade i en lämplig ordningsföljd skapas en bättre kontakt med respondenten. Vi hade en 
intervjuguide för männen och en för kvinnorna. Det som skiljde dessa åt var att kvinnorna hade några 
frågor som var ställda för att fånga kvinnas upplevelser om hur de får makt och inflytande.  
 

1. Allmänna frågor 
2. Jämställdhet 
3. Normer, föreställningar och attityder 
4. Rekrytering 
5. Övrigt 

 
Det första temat var allmänna frågor som syftar till att skapa en bild av respondenten och dess roll i 
styrelsen. Vi ville få en bild av respondentens bakgrund som utbildning, idrotts erfarenheter. Det 
andra temat var jämställdhet och syftar till att få en djupare insikt i respondentens egna erfarenheter 
av jämställdhet och med egna ord få beskriva om det har betydelse för dem samt hur de anser att det 
arbetas med i förening och i styrelsen. Det tredje temat var normer, föreställningar och attityder, där 
syftet var att ta reda på om respondenterna var medvetna om skillnader mellan könen kring de högre 
positionerna i styrelsen samt om det upplevde att det fanns hinder att rekrytera kvinnor och för 
kvinnor att bli accepterade i maskulint präglade styrelsekulturer. I kvinnornas intervjuguide ställdes 
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även frågor om deras egna erfarenheter av hur de upplevde om de hade makt och inflytande att 
påverka fältet. Det fjärde temat var rekrytering och syftade till att ta reda på om det fanns krav på hur 
personer rekryteras samt om det fanns ett jämställdhetstänk bakom det.  Det sista och femte temat 
var övrigt och syftade till att ta reda på om respondenten hade några egna tankar kring ämnet.  

Transkribering 
Alla intervjuer spelades in och transkriberades för att säkerhetsställa vad som har sagt under 
intervjun samt att bidra till ett bättre resultat eftersom det tar bort risken att någon viktig information 
har glömts bort menar Bell (2005). Detta gjorde att vi grundligt kunde jämföra och analysera varje 
enskild intervju med varandra för att fastställa vårt resultat. Transkriberingen genomfördes i direkt 
anslutning till intervjuerna för att säkerställa god kvalité. Det innebar att vi hade intervjuerna i färskt 
minne vilket hade betydelse för analysen. För att hålla sig till de etiska principerna (se nedan) förblev 
respondenten och föreningen helt anonym och ljudfilen har raderats efter transkribering. 

Dataanalys 

När datainsamlingsmetoden var gjord kunde vi utifrån datan få fram ett resultat. För att få fram 
resultatet kodades datan genom att vi analysera tillsammans vad respondenterna hade svarat för att 
sedan kategorisera dessa i olika teman. Bell (2005) beskriver denna metod som att varje tema har en 
specifik beskrivning för att enklare kunna förstå resultatet. Detta gav oss också en bild på om vi tolkat 
intervjuerna lika eller olika och för att sedan komma fram till ett gemensamt resultat. Dessa teman 
som skapades var “föreställningar och underrepresentation”, “inflytande” samt “rekrytering”. Varje 
tema analyserades sedan utifrån ett normkritiskt perspektiv och kopplades till tidigare forskning 
under rubriken “Normkritisk analys och reflektion” i resultatet.  

Forskningsetiska principer 

För att intervjun skulle vara utifrån de etiska riktlinjerna har vi utgått från Vetenskapsrådets (2002) 
rekommendationer. Det finns fyra huvudkrav som är grundläggande för individskyddskravet. 
Samtliga av dessa har tagits i beaktande. Informationskravet togs hänsyn till genom att vi informerade 
deltagarna om uppsatsens syfte och vilken roll de skulle ha. De blev även informerade att intervjuerna 
var helt frivilliga och att de kunde avbryta när de ville, vilket är i samråd med samtyckeskravet. 
Respondenten blev påmind innan intervjun att denne inte behövde svara på frågan om denne inte var 
bekväm med det. Med konfidentialitetskravet har vi tillgodosett att respondenterna varit väl medvetna 
om att de är anonyma och att vi i uppsatsen använt oss av fingerade namn. I studien har vi tagit de 
åtgärder som krävs för att ge anonymitet men det finns en risk för internt igenkännande. All 
information respondenterna har gett oss kommer endast används till att besvara studiens syfte vilket 
enligt nyttjandekravet är ett krav.  

Reliabilitet och validitet 
För att stärka reliabiliteten använde vi samma intervjuguide och var så lika som möjligt som 
intervjuare. Vi stärkte det även genom att vi kom överens om hur vi skulle tolka datan. Bryman (2011) 
menar också för att stärka validiteten är det viktigt att säkerhetsställa de begrepp som sagts att de 
tolkats på rätt sätt, vilket vi har gjort i stor grad. Vi har även försökt att få fram en noggrann 
beskrivning om hur klimatet ser ut i styrelser genom att ställa följdfrågor vilket även det är viktigt för 
validiteten.  

Resultat och analys 
Resultatet baseras på tio intervjuer. Respondenterna var fem kvinnor och fem män, där varje 
respondent har fått ett fingerat namn som presenteras i tabell 1. Där presenteras även vilken position 
respondenterna har samt hur fördelningen ser ut i styrelsen. Åldrarna för respondenterna skiljer sig åt 
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och i resultat kommer de att diskuteras som “yngre” och “äldre”, där det med yngre menas <30 år och 
med äldre menas >31 år. Med få kvinnor menas <40 % och med många kvinnor menas >40%.  
 
Tabell 1. Beskrivning av respondenterna som deltog i studien 

Fingerat namn Position i styrelsen Få/ många kvinnor i 
styrelsen 

Mats  Ordförande Få 

Adam  Vice ordförande Få 

Ida Kassör Få 

Lars  Ordförande  Många 

Sara Ledamot Få 

Fredrik Ordförande  Få 

Karin Sekreterare Många 

Helena Kassör Många  

Örjan Sektionsordförande  Få 

Pernilla  Ledamot Få 

 

Tema 1 Föreställningar och underrepresentation 
Tradition och kultur är en vanlig faktor som påverkar kvinnans roll i styrelser. Fotboll ses som en 
manlig sport och att män väljer män är ett mönster som finns men som inte alla respondenter ser som 
ett problem. Respondenterna nämner att fostran kring att män passar bättre som ledare än kvinnor 
har de vuxit upp med och även fast de flesta inte själva tycker detta idag kan det ha en omedveten 
påverkan på klimatet i styrelsen och majoriteten av personerna i styrelser är äldre personer. Detta kan 
skapa en kulturkrock då de yngre personerna skapat en annan bild och uppfattning kring den manliga 
och kvinnliga normen. Idrotten avspeglar ofta hur det ser ut i samhället och förr men även idag är det 
vanligt att det finns föreställningar kring att kvinnan ska sköta hemmet och ta hand om familjen, 
vilket skapar motstånd för kvinnor att göra en karriär eller ta en ledarroll.  När frågan kring om det 
finns några hinder för kvinnor att ta sig upp till högre positioner, svarade Lars: 

 

 1  Lars: [...] Jag tror att hindren är mentala och kulturella, man känner sig inte, lämplig som 
jag sa tidigare men också det här, kulturella, de här hur man fördelar ansvaret i 
familjen till exempel, vem tar hand om barnen, vem ska göra allt jobb på hemmaplan, 
är det så att kvinnorna fortfarande har de största belastningen där, då tror jag att, det 
är en begränsning att ta på sig sådana uppdrag.  
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Fredrik berättar vidare om liknande föreställningar som Lars: 
 

1 Fredrik: [...] De är säkert också, om man pratar fotboll/ishockey. Då kanske det är svårare för 
att du är kvinna, och pratar man dans och gymnastik och cheerleading så kanske det 
är betydligt enklare. men de är egentligen exakt samma arbete, så det borde inte ha 
någon betydelse.  

 
Lars fortsätter förklara varför han anser att kvinnor blir underrepresenterade och väljer att tacka nej 
till styrelsejobb är för att de inte upplever och anser att de har kompetensen. 
 

1  Lars:  [...] kvinnorna tackar nej till uppdrag, mycket oftare än män, och dom gör det utifrån 
att dom säger såhär, jag tycker inte att jag har kompetens att sitta i en styrelse, de hör 
du aldrig en man säga [...] de är världsmästare oavsett vad dom kan, så kvinnorna är 
mycket ärligare för sig själv och mycket mer medvetna om vad man kan tillföra, det är 
en sak, ordförandeskapet, jag tror att det ligger i samma linje, man känner att man 
kanske inte har den kompetens som behövs det är en sak, men sen många ordförande 
jobb är också ganska tidskrävande och sådär tror jag också många kvinnor, i synnerhet 
dom som har barn hemma, dom prioriterar familjen istället för att avsätta många 
kvällar och helger i styrelsearbete. Men det förbättras det här också successivt.  
 

Örjan instämmer med liknande åsikter som Lars: 
 

1 Örjan: [...] Där tror jag att det har väldigt mycket med kultur och historik att göra, att ofta 
har idrotten en manlig, manlig företeelse och det har blivit en grupp män som har 
hållit ihop och valt varandra, helt enkelt [...] sen ser man ju också att idag är det svårt 
att rekrytera till styrelser och jag skulle tro också att en del av de här handlar om att 
män anser sig kunna ha mer fritid där man lägger på det här, än kvinnor som kanske 
då har mer ansvar hus, hem och läxläsning och allt det där och då väljer man att 
avslå, det kanske inte är något uttalat men jag tror att det påverkar väldigt mycket, 
hur man kan fördela sin fritid, hur könsrollsmönster ser ut i familjen. 
 

Adam reflekterar också över kring varför det finns en underrepresentation av kvinnor inom de högre 
positionerna:  
 

1 Intervjuare: Du pratade lite om det tidigare, men tror du att det finns hinder för kvinnor att 
ta sig upp till högre positioner?  

2 Adam: Inom föreningslivet eller rent generellt?  

3 Intervjuare: Ja eller rent generellt egentligen men främst inom föreningar 

4 Adam: Jag skulle nog inte säga att det finns några regler eller några såna hinder men 
jag tror det finns ett hinder i samhällsstrukturer. Som gör att kvinnor inte vill 
eller söker sig till såna positioner 

 
Samtliga av respondenterna tror att samhällsstrukturer och kulturen av den maskulint kodade 
normen påverkar idrotten och hur styrelserna ser ut men de anser att det inte har med kön att göra 
vid urval av styrelseledamöter utan ett val kring kompetens görs framförallt. Att hitta en person som 
har intresse och vilja att sitta med i en styrelse är viktigare än vilket kön den har. Jämställdhet är 
något viktigt för samtliga av respondenterna, och det återfinns jämställdhetsmål för flera av 
föreningarna och styrelserna. Dock har de flesta föreningarna inget konkret arbetssätt. Kulturen i 
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styrelserna är relativt god men några av kvinnorna har upplevt svårigheter att ta sig in eller att få ta 
plats.  
 
Helena berättar om sina erfarenheter i en annan styrelse tidigare: 
 

1 Helena: [...] men på hemmaplan kan jag ha känt att jag kom ofta, tycker jag då med bra idéer, 
och så bara togs inte den där idéen upp, och så bara gick det kanske 10 minuter då 
kommer mannen som satt där, med den här och tog min idé och då fick han den, alltså 
han fick igenom det, och det upplevde jag flera gånger kan jag säga, och det är ju inge 
bra. 

Pernilla berättar om samma föreställning som Helena upplevt:  
 

1 Pernilla: [...] Jag tänker spontant att kvinnor och män uppfattas allmänt, alltså i en 
gemensamma samlingar, så när en tjej säger någonting så får det inte lika mycket 
uppmärksamhet, att man säger någonting så kan någon annan bara, men det är såhär 
och såhär, så får den allt cred fast den sa samma sak som som tjejen innan sa, inte för 
att jag har upplevt, eller kommer på att det har hänt någon gång i vår styrelse, men 
jag tänker en generell grej, eller att man börjar som tjej säga någonting och sen när är 
det någon som bara avbryter och bara ta över, att man inte får lika mycket 
uppmärksamhet tänker jag är en sådan här standard grej. Och varför vet jag inte 
riktigt. 

 
 
 
 
Föreställningar och normer kan påverka hur kvinnor tas emot framställs i en styrelse. Sara berättar 
om att det varit svårt att komma in i styrelsen: 
 

1 Sara: Ja asså jag känner ju att jag inte kommer in alls i styrelsen, jag kom verkligen in när det 
var kaos [...], det har varit väldigt mycket jobb för dem och jag har liksom känns inte 
som att jag bidragit för jag vet inte vad jag ska göra riktigt, för jag har inte fått nå 
uppgifter, typ kan du göra det eller kan du göra det. utan jag har mest suttit där, men jag 
förstår knappt vad de säger för att de bara, jag vet inte riktigt.  
 

Fredrik nämner att de har en kvinna i styrelsen men att de helst hade haft två eftersom:  
 

1  Fredrik:  [...] så man inte känner sig så unik eller utanför eller vad det kan vara beroende på 
hur man ser det.  

 

Normkritisk analys och reflektion: 

Normer finns överallt i samhället. Det finns normer om hur fördelningen i hemmet ska se ut och hur 
det ska se ut inom idrotten. En norm kan beskrivas som “Ett ideal som en person förväntas leva upp 
till ” (NE, 2019). För att förändra en norm måste den synliggöras och ifrågasättas och via alla 
intervjuer har den kommit upp till ytan och ifrågasatts. I flera av styrelserna sitter det äldre personer 
som varit där i flera år och har en annan erfarenhet av idrott och vilka som idrottar, problemet med 
det är att i slutändan blir normen något undermedvetet och även om normer kan förändras kan de 
också leva kvar. Skillnaden mellan yngre och äldre och de normer och föreställningar som de lever i 
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påverkas av hur samhället i stort ser ut eller har sett ut vilket kan ha en påverkan då Petterson, 
Catásus och Danielsson (2016) visar i sin studie att idrottsstyrelser är majoriteten av medelålders 
män. När yngre personer sedan tas in i styrelsen kan det bli en krock för att den starka maskulint 
kodade normen lever kvar, exempelvis en av respondenterna som berättar att hon inte känner att hon 
kommit in i styrelsen, vilket kan förklaras med att hon inte passar in i den normen som finns vilket då 
skapar motstånd för henne. En man som sitter i samma styrelse som kvinnan menar att det hade varit 
bättre att ha med fler kvinnor för att de inte ska känna sig utanför eller unika. Detta kan ses ur ett 
normkritiskt perspektiv som att mannen är undermedvetet med i den maskulint kodade normen, som 
leder till att han inte ifrågasätter eller ser att tjejen i detta fall blir mer utpekad av att behöva vara i 
behov av en till kvinna för att inte bli utanför eller unik, mer än att de vill få in en till kvinna för att få 
in fler perspektiv eller att hon anses ha rätt kompetens utifrån det de söker. Detta påpekar även 
Coakley och Pike (2009) som nämner att idrotten fylld av maskulint kodade normer och männen är 
inte medvetna om det. Ett annat exempel på denna omedvetenhet är när Lars och Fredrik reflekterar 
kring hinder för kvinnor att ta sig upp till de högre positionerna och menar att det ska det inte finnas, 
att det inte ska vara ett problem men ändå ser det ut så i samhället idag. Kvinnors idrottande är 
fortfarande idag ifrågasatt av människor genom de normer som påverkar kvinnors idrottande. 
Exempelvis refereras idrott som bara idrott för män och skulle en individ referera till idrott för 
kvinnor är det “damidrott”. Samtidigt har det på flera ställen inom idrotten och samhället idag skett 
en förändring som har gett bättre förutsättningar för kvinnorna.  Men varför ska då kvinnor behöva 
kämpa mer för att få ingå i den manliga normen, när de hamnar i ett “moment 22” i slutändan som 
Coakley och Pike beskriver (Ibid.). Både kvinnor och män måste arbeta för att bryta den maskulint 
kodade normen inom fotbollen för att bryta de maktpositioner som normen ger.  
 
Flera föreningar kämpar med att få in kvinnor, men problemet kan vara att de gör det för att skydda 
sin egen förening från att få ett dåligt rykte med jämställdhet, som Coakley och Pike (2009) också 
påpekar, när det idag är ett aktuellt och diskuterat ämne. Eva Olofsson (2003) menar att för att det 
ska bli en förändring inom jämställdhetspolitiken måste makten vara fördelad jämnt mellan könen. 
det innebär att även kvinnodominerade verksamheter ska sträva efter en jämställd sammansättning. 
Det är inte bara underrepresentationen av kvinnor som är viktig inom föreningar utan det finns även 
föreningar som har fler kvinnor än män. Problemet är dock att den maskulint kodade normen 
genomströmmar flera idrotter och skapar föreställningar kring att kvinnan inte duger. Exempelvis 
nämner Lars i intervjun att det inte bör vara något problem för kvinnor att ta sig upp på de högre 
positionerna, utan det är ett mer mentalt eller kulturellt problem. Detta kan tyda på att varför han inte 
tycker att det är ett problem är för att han stämmer in i den maskulint kodade normen, men det kan 
påverkas av flera olika faktorer. Lars kan ha stött på starka kvinnor som passar in i den maskulint 
kodade normen och har då inte sett ett problem för kvinnor att ta sig upp i de högre positionerna. Men 
det är viktigt att synliggöra strukturer och se varför de har en påverkan än idag. Även om antaganden 
kring män och kvinnors idrottande ligger långt bak i historien, måste det lyftas fram och aktivt arbetas 
med för att få en förändring. Redan i skolan bör den maskulina normen uppmärksammas och genus 
bör diskuteras för att fostra barnen till att ifrågasätta varför det är på detta sätt menar Conell (2008).  

Tema 2 Inflytande 

Samtliga av respondenterna tror att män i de flesta fall får ta mer plats, men att det inte är tydligt i 
deras egen styrelse. Några anser att personlighet spelar stor roll i vilket inflytande de får i styrelsen. 
Något som återkommer i intervjuerna är att kvinnorna som sitter med i styrelsen vågar säga vad de 
tycker och att de har skinn på näsan. Vid frågan om vem personen är i styrelserummet berättar 
Pernilla om hennes perspektiv på sig själv i styrelsen:  
 

1 Pernilla:  [...] Jag skulle skulle säga att jag är en sådan som inte pratar så mycket på dom 
frågor jag inte har så mycket koll på [...] men är det saker som jag känner att jag vet 
någonting om eller jag har någonting att säga till om så vill jag gärna framföra det 
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liksom [...] för jag tänker ändå på något vis att jag kanske har något annat perspektiv 
än vad de andra har [...] liksom bidrar till ett annat perspektiv än någon som har 
varit i föreningen, eller pappa till någon i föreningen [...] och är äldre och allt sådant 
där, så jag tänker att jag är en liten frisk fläkt 

 
När Sara beskriver sin egen uppfattning om sig själv liknar det Pernillas:  
 

1 Sara:  [...] Asså jag skulle ändå säga att jag vågar säga om det är något jag undrar och så men 
det är ju lättare att våga säga något om man inte sitter där med 50 åriga gubbar som vet 
exakt vad de håller på med. men det är kanske bara jag, men jag vet inte, jag tycker väl 
inte att de tar jättemycket plats o så, det är väl så jag känner  

 
Ida berättar om sin upplevelse: 
 

1 Ida: Jaa, alltså i vår styrelse nu så är det väl att killarna tar större plats och låter 
högre.  

2 Intervjuare:  Mmm, tror du att dom är medvetna om det? 

3 Ida: Nej 

    
De flesta respondenterna i de styrelserna med få kvinnor intygar om att det är viktigt att rekrytera 
yngre kvinnor då de skulle bidra till ett nytt perspektiv och ge ny kunskap till föreningen. Problemet 
som genomsyrar alla föreningar är dock arbetet med integreringen av de nya ledamöterna när de har 
rekryterats. Som Sara förklarar i tidigare citat valdes hon in för att hon var ung med intresse för 
fotbollen men har idag inte tagit någon speciell plats i styrelsen på grund utav att hon inte känner att 
hon får någon. Kvinnorna upplever sig att automatiskt inta en position där de blir unika och det 
skapas ett vi mot dem. Pernilla berättar om hur hon försöker uppmärksamma om det är andra 
kvinnor i styrelsen som pratar: 
 

1 Pernilla: Eftersom att det är överrepresenterat av män så blir det som på något sätt, lite såhär 
maktbalans kanske, jag kan snarare känna att jag gör den här se, kolla och 
uppmärksammar när någon tjej pratar ännu mer, för vi är liksom på samma lag, det 
är vi mot dom andra, nu är det ju inte så, men att för dom tänker kanske inte på om 
det är en tjej eller kille som pratar, det vet jag inte, men jag brukar försöka liksom, ja 
men om någon tjej säger någonting [...] då kollar jag och [...] nickar upplyftande lite 
så, men det känns som alla är liksom såhär, ja men har respekt för alla oavsett könet, 
[...], jag har inte upplevt att oj nu kommer en liten ung tjej här och tror att hon ska 
kunna ta över, inte så, dom är snälla det är dom. 

   
Karin berättar om en situation kring hur kvinnors inflytande på en styrelse kan ha skapat mer 
reflektion än vad det skulle gjort om det var fler män: 
 

1 Karin: [...] Eftersom vi är så många kvinnor i vår styrelse så har vi mycket, asså vi reflekterar 
över genus. Vi har haft ett samarbete med ett annat lag, eller annan förening där vi fick 
höra att det kanske, asså vad ska man säga, vi fick indikationer på att när de fördelade 
tider på fotbollsplanerna, att män eller killlagen, manslagen fördelades bättre tider och 
att de fick gå ut på gräs tidigare än tjejlagen. Vi visste ju inte riktigt hur det var men vi 
bestämde att om de var så att de var så de gick till så skulle vi avbryta allt samarbete 
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med dem. Och jag tänker att de kanske, om de är många kvinnor i en styrelse så tänker 
man på sånt, om de är en styrelse med bara män kanske man inte reflekterar över sånt, 
men jag vet inte.  

  
Alla respondenter anser att en jämn balans av könen skapar en bättre miljö i styrelsen. De flesta anser 
att skillnaderna i ledaregenskaper hos män och kvinnor gör att blandningen av allas åsikter skulle 
skapa en kultur som inte utgör normen. Något som utmärker sig är hur respondenterna upplever att 
kvinnorna tänker generellt annorlunda mot hur männen gör och att det med fler kvinnor skulle 
påverka styrelser positivt, Lars berättar:  
 

1 Lars: Ja men alltså kvinnor, är mer hur ska man, mycket mer jordnära om jag uttrycker, man 
är mycket mer verklighetsförankrade än va många män är, det är lätt att dom drar iväg 
upp i det blå, när kvinnor säger att sådär kan det aldrig fungera vi måste ju vara lite 
mer realist, så där är en egenskap som skiljer mellan män och kvinnor. 

  
Fredrik menar att kvinnor kan hantera människor bättre än män: 
 

1 Fredrik: [...]  Jag skulle säga såhär att kvinnor är mer lyssnande, och lite mer lugna, och 
kanske kan ta människor lite bättre. killar kanske är mer utåtagerande, domderande 
och sådär. Om man drar ytterligheter sådär, [...] jag kan nog tycka att det finns 
ganska stora skillnader. Och där jag jobbar brukar vi säga att är det någonting vi vill 
ha gjort och att det ska bli rätt så tar vi hellre en tjej än att vi tar en kille. Då blir det 
mer snabbt gjort men det är inte säkert att det blir rätt. Så vi är väl lite fördomsfulla 
där.  

 
Att kvinnor inte får samma inflytande som män kan påverkas av hur respondenterna anser att 
männen inte håller sig till ämnet lika mycket som kvinnorna. Utifrån tidigare citat så upplevs kvinnan 
generellt sett som mer målinriktad och driven i sitt arbete än vad männen är. Helena upplever att 
männen ibland kan börja prata om oviktiga saker:  
 

1 Helena:  [...] Alltså det jag har sett hittills, jag har ju haft fler män också med, det är ju att, jag 
tycker att männen surrar mer, kan man säga så? [...] alltså säger saker som kanske 
egentligen inte hör dit, det kan ju bli hur långt som helst, och man tycker men gud vi 
har ju bara två timmar på oss, dra ner, du behöver inte säga allt det där, säg det här 
som är liksom kontentan av alltihop [...].  

 
Sara har upplevt liknande saker som Helena: 
 

1 Sara:  [...] det är ju sådär väldigt informellt o allting och de sitter och snackar mest skit och 
sådär. Det känns inte speciellt uppstyrt heller [...] 

 
Fredrik nämner att det hade varit bra att få in fler kvinnor i styrelsen för att en blandning av könen 
och därmed få ett annat klimat men han säger också att: 
 

1 Fredrik:  [...] Skulle säga att vi inte är så grabbiga i styrelsen men det är inte så lätt att få in 
dem. 
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Normkritisk analys och reflektion: 

Utifrån ett normkritiskt perspektiv kan kvinnans inflytande förstås genom de positioner och 
maktbalansen som infinner sig inom fältet och påverkar hur mannen respektive kvinnan kan 
positionera sig på grund av den maskulint kodade normen. Som Pernilla nämner att hon tror att när 
det är majoriteten män blir det en typ av maktbalans inom styrelsen och att hon då känner att hon vill 
uppmärksamma om en kvinna säger något. Det som tydliggörs är att den maskulint kodade normen 
som utifrån historien byggt kulturen inom fotbollen gör skillnad mellan män och kvinnor. Det vill säga 
att kvinnan inte får samma inflytande som männen är inte på grund utav hennes kön eller 
personlighet eller männen i sig, utan genom att det omedvetet skapats en manlig kultur och en manlig 
norm där kvinnan inte har samma förutsättningar inom fotbollsföreningarna som männen, som 
Pfister och Radtke (2009) även påvisar i sin studie. Exempelvis när Sara berättar om att hon vågar 
säga något om det är något hon undrar men att det hade varit lättare om hon inte satt själv med 
“gubbar”. Hon känner att hon mest sitter där för att hon inte vet vad hon ska göra. Detta kan förklaras 
genom att normen är stark som gör att hon känner sig annorlunda. Martínez Garzia och Rodríguez 
Menéndez (2018) förklarar att detta är för att utifrån den socio-kulturella konstruktionen som har 
skapats inom fotbollen har det bildats en hierarki som automatisk leder till att kvinnan får mindre 
inflytande. Men att föreningar överlag även vill ha in kvinnor i sin verksamhet för att inte få stämpeln 
att de är ojämställda enligt Coakley och Pike (2009). Vilket vi också kunde se en tendens till utifrån 
intervjuerna att de allra flesta av respondenterna är öppna för att kvinnor ska få ta plats i styrelsen 
eller att de redan tagit plats men att problemet var att de inte visste hur de skulle integrera kvinnorna 
eller rekrytera flera. Det som blev synligt var att jämställdhet inte arbetas konkret med i flera av 
styrelserna för att det ska bli en skillnad inom klimatet. En anledning till detta kan vara att de inte är 
medvetna om normen som gör skillnad. En annan anledning kan vara att de flesta kvinnorna som de 
tar in passar in i den maskulina normen, de tar plats och har skinn på näsan, vågar säga vad de tycker 
och har inga problem med att ta konflikter. O`Brien (2018) menar att det är då större chans att bli 
mer accepterade. Ett tydligt exempel på när föreställningar och normer kan påverka en kvinnas 
inflytande och hur hon blir sedd är när Sara känner att hon inte vet vad hon gör där och att hon vågar 
fråga saker om det är något som hon inte förstår men att det hade varit lättare om det inte hade var 
massa män där som vet exakt vad de gör och bara kör på. Medan mannen som sitter i samma styrelse 
menade att han upplever klimatet att de inte är “grabbiga” men att det är svårt att få dem att känna sig 
integrerade. Detta kan förstås med hjälp av ett normkritiskt perspektiv att han redan ingår i normen 
och kan lättare positionera sig inom fältet omedvetet därför har han också svårare att förstå Saras 
situation och upplever därför att han inte vet hur han ska integrera kvinnorna. Med en medvetenhet 
om hur normen ser ut och att den infinner sig i deras styrelse hade mannen kunnat upplevt 
situationen annorlunda. Denna tendens kunde vi även se när Ida berättar om att det är männen som 
tar mer plats och hörs mest men att de antagligen inte är medvetna om det.  
 
En annan anledning till att kvinnor får mindre inflytande kan vara hur föreställningar och kulturen 
kring hur kvinnor och män är personlighetsmässigt. Utifrån hur respondenterna svarade i 
intervjuerna anses kvinnor vara mer lugna, analyserande och ödmjuka och har lättare med relationer 
medan männen anses vara mer hårda, ärliga och mer dominanta. Med hjälp av ett normkritiskt 
perspektiv kan det förstås som att det skapas en viss gruppdynamik utifrån vad normen anser vilka 
personliga egenskaper en kvinna respektive en man bör ha, vilket i sin tur kan skapa sämre 
förutsättningar för att rekrytera fler kvinnor men även för de kvinnor som redan är befintliga i 
styrelser att kunna ta plats inom fältet.  

Tema 3 Rekrytering  

Alla styrelsemedlemmar som deltog i studien var överens om att valberedningens arbete med att 
rekrytera individer till styrelsen överlag är svårt men specifikt kvinnor var svårast. Detta leder till att 
de tar de individer som de får tag på. Respondenterna menar att urvalet är för litet. De nämner också 
att kvinnor anser att det tar för mycket tid, att det är för tung roll och att de inte har rätt kompetens. 
De anser också att männen i större utsträckning anser sig själva ha den rätta kompetensen och att de 
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har bättre självförtroende. Några nämner att svårigheten med att rekrytera kvinnor kan bero på att 
fotboll fortfarande ses som en kill-idrott och att männen då vill vara med i styrelsen för att ta hand om 
sina egna. Även hur de fördelar arbetet i hemmet kan vara av betydelse för vilka som kan rekryteras. 
De allra flesta föreningarna hade som mål att få in fler kvinnor, där det var tydligt att de allra flesta 
by-lagen hade lättare att rekrytera kvinnor till styrelsen än stads-lagen. I övrigt menade en del av 
respondenterna att det endast var mål som de sa men som var svårare att jobba för. De yngre 
kvinnorna blev invalda till styrelsen för att de var unga och kvinnor, medan de äldre kvinnorna blev 
invalda för att de hade ett intresse och rätt kompetens. De flesta kvinnorna kände någon i 
valberedningen, styrelsen eller hade sina barn i föreningen och fick därmed förfrågan. Medan männen 
antingen hade vuxit upp i föreningen eller visade intresse, men även de hade barn i föreningen. De 
flesta av respondenterna ansåg att det inte bör finnas några hinder för kvinnor att ta sig upp till de 
högre positionerna men att det till viss del kan påverkas av kulturen att det är en kill-idrott. Ida 
berättar om varför hon blev erbjuden styrelseuppdraget: 
 

1 Ida:  [...] det var ont om kandidater och då tänkte dom att jag var ung och tjej och de ville ha 
in en sådan och då fick jag frågan. 

  
 
Sara berättar likt Ida varför hon tror att hon har den positionen hon har idag:  
 

 1  Sara: Ja för den var ledig och de behövde någon och de ville ju gärna ha in någon tjej, det var 
huvudsak, så de blev ju ganska glada när de kom in en ung tjej som ville [...].  

 
 
Helena är en erfaren kvinna och berättar om varför hon har den positionen hon har idag: 
 

 1  Helena: Ja, tack vare min kompetens, naturligtvis, för jag har varit ledare i ett företag, det är 
ju viktigt att man har ledaregenskaper, att jag har det ekonomiska, för om man skulle 
titta på en styrelse så måste man ju ha kompetens inom ekonomi [...]. 

 
Mats berättar om varför han sitter med i styrelsen och är ordförande idag: 
 

 1  Mats:  [...] jag vet att det inte är så många som står i kö och knackar på dörren och 
säger att jag vill gärna vara ordförande i en förening [..]. Sen också eftersom jag 
varit med och bidragit eftersom att medlemmarna fortsatt gett mig förtroende. 

2 Intervjuare: Vet du på vilka grunder du blev erbjuden ordförande eller var det för att ingen 
annan ville vara? 

3 Mats:  Det var lite av en kombination av att inte allt för många var intresserade och att 
man gjorde bedömningen att jag hade erfarenheter som skulle kunna tillföra 
något i föreningen.  

 
Sara berättar om hur de arbetar med rekryteringen i dagsläget: 
 

1 Sara: [...] Jag tror inte att det är så att de måste få in en tjej nu när det är så många killar, 
utan är det en kille som är intresserad så tar de in han, bara för att vi verkligen behöver 
folk.  

 
Fredrik berättar även han om deras rekryteringsprocess: 
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 1 Fredrik:  [...] egentligen de krav har på de som ska ha med styrelsen att göra, de är 
egentligen att man vill och att man är beredd på att engagera sig. Branschen med 
ideella föreningar är inte så lukrativ just nu [...] 

 
 
Adam berättar om varför han tror att det är få kvinnor som sitter med i styrelser: 
 

 1  Adam: [...] Jag tror det bygger lite på det lite traditionella [...], det är flera och mer män som 
är engagerade i föreningar, iallafall fotbollsföreningslivet. [...] Jag tänker att det är en 
liten reflektion av både samhället och hur föreningarna och de aktiva faktiskt ser ut 
idag. 

 
 
Fredrik nämner samma sak: 
 

1 Fredrik: [...] om det har med vår förening att göra eller om de har med att de är många män 
som sitter där som gör att det är svårt att få in kvinnor.  

      
Pernilla berättar likt Adam och Fredrik att det har med traditioner att göra: 
 

 1  Pernilla:  [...] Jag tänker kanske att det finns en kultur av att men fotboll är, ja men det är 
killar som håller på med det, och då är det även män som är i styrelsen för att vaka 
över sina egna på något sätt, [...], jag tycker heller inte att det har funnits lika 
mycket utrymme för kvinnor att vara med i styrelsen, för att ja men fotboll är en 
killgrej [...] 

Normkritisk analys och reflektion  
Utifrån intervjuerna framgår det tydligt vilka i gruppen som utgör normen och har makten och 
möjligheten till att representera denna. Normen har skapats genom den kultur som länge funnits 
inom fotbollen där det anses vara maskulint och något som pojkar och män håller på med. Detta gör 
då att kvinnorna automatiskt får en viss position inom fotbollen eftersom de inte alltid är inom det 
som anses vara det normala. Det handlar också om det som Coakley och Pike (2009) skriver om att 
ofta väljer män in män och tar hjälp av män. I detta fall kan det påverka både antalet kvinnor som 
sitter med i styrelser i fotbollsföreningar men även urvalet i rekryteringsprocessen. Detta kan också 
vara en anledning till att det är lättare att rekrytera männen till styrelser då de ofta finns en relation 
mellan männen och varför männen anser att det inte finns några hinder för kvinnor att ta sig upp till 
högre positioner eftersom männen då lättare kan positionera sig inom gruppen. En anledning till 
detta som Svender och Nordensky (2019) nämner är att det då har skapats ett motstånd för kvinnorna 
redan från början. Detta kan förklaras utifrån ett normkritiskt perspektiv genom att kvinnorna anses 
av andra och/ eller anser sig själva inte leva upp till den norm hur en individ bör vara som sitter i en 
styrelse. Till exempel diskuterar flera av respondenterna kring varför det är svårt att rekrytera kvinnor 
och nämner att kvinnorna bland annat kanske inte anser sig ha rätt kompetens för att sitta i en 
styrelse. Ju fler kvinnor som har blivit aktiva inom fotbollen, desto mer har denna norm förändrats. 
Detta kan vara en av anledningarna varför by-lagen har fler kvinnor i styrelserna, eftersom 
majoriteten är kvinnor och därmed ifrågasätter den maskulint kodade normen som allmänt finns 
inom fotbollen, istället skapas en feminin norm. Medan i stadslagen blir den befintliga normen inte 
ifrågasatt eller uppmärksammad eftersom majoriteten är män i styrelsen och då det inte upplevs vara 
ett problem för dem. Det kan också bero på att kvinnorna har ett annat kontaktnät som Burton (2014) 
beskriver.  
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Att synliggöra kvinnor på alla nivåer i idrottsorganisationen bekräftar att kvinnor har samma rätt och 
möjlighet att positionera sig och ta plats, hävdar Coakley och Pike (2009). Olofsson (2003) nämner 
också att det är viktigt för att vara en förebild av hur det bör se ut. Detta kan ha påverkat varför 
respondenterna upplevde att det var svårt att rekrytera kvinnor och varför några av respondenterna 
upplevde att det inte finns någon plats för kvinnorna då det ansågs vara en kill-idrott. Den maskulina 
normen är stark att de kvinnliga förebilderna uteblir. Det kan också upplevas problematiskt att 
förändra normen och därmed öka kvinnors inflytande och antalet i styrelser, då rekryteringen allmänt 
upplevs som svår och de rekryterar de som visar intresse för de är i behov av personer. Det vill säga 
står styrelsen i fotbollsföreningar för flera utmaningar. Samtidigt beskriver Burton (2014) i sin studie 
om hur det har skapats en “mall” hur kvinnor ska passa in i styrelser och att det är anpassat efter att 
männen ska fortsätta ha makten. Detta kan vara en av anledningarna till att majoriteten av de 
kvinnliga respondenterna blev invalda eftersom de var unga och kvinnor istället för att de ansågs ha 
en viss kompetens. Svender och Nordensky (2019) menar även att det vid rekrytering skapas 
föreställningar som hamnar i det könsstereotypiska och det leder till att män väljer män. Detta kan 
påverka varför kvinnor rekryteras men att de är få till antalet då föreningar vill undvika stämpeln om 
diskriminering som Coakley och Pike (2009) beskriver.    

Diskussion  
Syftet med denna studie var att analysera hur jämställdheten ser ut i fotbollsföreningar i Umeå. Samt 
även att undersöka om kulturen inom fotbollen påverkar vilken roll kvinnan har och i vilken 
utsträckning de har makt och inflytande över verksamheten i det rådande klimatet. Diskussionen är 
baserad på våra egna reflektioner i dialog med tidigare forskning, ett normkritiskt perspektiv och 
studiens resultat. En metoddiskussion och förslag till vidare forskning följer diskussionsdelen. Genom 
vår studie upptäckte vi att utifrån de teman som återfinns i resultatet som “underrepresentation”, 
“inflytande” och ”rekrytering” för kvinnor har ett samband och går in i varandra utifrån normer och 
föreställningar som har skapats genom historien inom fotbollen. Det vill säga mycket av det 
respondenterna har beskrivit om deras upplevelse har tolkats som att det har en påverkan på alla 
dessa tre teman mer eller mindre. 

40 % i praktiken   
Vi upplevde att de flesta av respondenterna var medvetna om problemet med kvinnors 
underrepresentation inom högre positioner i beslutande organ men inte vad som orsakade det. I 
dagens samhälle är jämställdhet ett aktuellt ämne och när föreningar säger att de arbetar med att få in 
fler kvinnor är frågan om de gör det för att inte få stämpeln som Coakley och Pike (2009) beskriver 
om att de är ojämställda och diskriminerande? Eller gör de det för att de anser att kvinnor kan bidra 
med sin kompetens och erfarenhet? Kanske får de bara sitta på styrelsemötena för att representera att 
just denna förening har en kvinna med i styrelsen? Vi ville med denna studie belysa vad 40 % betyder i 
praktiken genom att undersöka vilket inflytande det kön som är underrepresenterat har, vilket ofta 
var kvinnorna. Vår slutsats är att många respondenter upplevde att männen bara pratade på och att 
om de var få kvinnor med på mötet upplevde några respondenter att det var som att männen och 
kvinnorna var på olika lag och att de omedvetet strävade efter att hålla samman som en informell 
grupp inom gruppen. Respondenterna uttryckte inte en medvetenhet om den maskulina normen men 
den framträdde tydligt i deras sätt att tala kring fotbollen som socialt sammanhang och i deras 
erfarenheter.  

 
Riksidrottsförbundet har som mål att kvinnor och män på olika plan inom verksamheten år 2025 ska 
representeras av 40 procent. Utifrån tidigare forskning har vi förstått att utifrån normen har männen 
makt inom fältet vilket påverkar kvinnans position och att kvinnan har svårt att göra sig hörd då 
majoriteten ofta är män på de ledande positionerna inom den svenska idrotten enligt Olofsson (2003). 
I intervjuerna kunde vi tydligt se att alla föreningar ville ha in fler kvinnor men att många föreningar 
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hade problem med rekryteringen. När rekryteringen lyckats anger respondenterna att det är svårt att 
integrera individen. Detta mönster framträdde tydligast i styrelserna med få kvinnor. Den egenskap 
som fanns hos alla kvinnor var att de hade skinn på näsan och vågar säga vad de tycker, en av 
kvinnorna påpekar även att för att kunna sitta i en styrelse med många män måste hon våga ta 
konflikter och vara ärlig då hon annars skulle bli “överkörd”. Flera av kvinnorna upplevde dock att 
männen ofta bara pratade på och skulle höras mest. Eftersom kvinnan är en minoritet inom fältet är 
också deras utrymme begränsat, det har under en lång tid ansetts att fotboll är något som män håller 
på med och respondenterna nämner också att de tror att den kultur som finns inom fotbollen lever 
kvar sen förr och påverkar förutsättningar för ökad jämställdhet. På grund av att den maskulina 
normen försvårar det för de kvinnliga styrelseledamöterna att hitta sin plats inom gruppen och veta 
hur de ska agera i en styrelse. Respondenterna anser att det är lättare för kvinnor att ta plats inom 
mer “kvinnliga idrotter” som dans, cheerleading eller gymnastik än vad det är i just fotboll. Anledning 
till det är för att det ofta finns fler kvinnor i dessa styrelser vilket skapar större chans för kvinnorna att 
ta sig in och bli accepterade, då det snarare är en feminin norm som råder inom exempelvis 
gymnastiken. Studiens resultat indikerar att männen ofta målade upp en föreställning kring att 
kvinnor inte är intresserad av att vara med i styrelser för att de vill prioritera annat såsom barn och 
hemmet, samt att de ansåg att det var männen som till större grad sysslade med föreningsidrott. 
Vilket både kan påverka det inflytandet de kvinnor som väljer att vara med får, hur många kvinnor de 
kan rekrytera och underrepresentationen inom de högre positionerna som ordförande. 
 
Vi hävdar emellertid att de flesta män och kvinnor är omedvetna om den maskulina normen och 
därmed också hur de ska arbeta med jämställdhet, vilket utgör ett hinder i ett aktivt och framgångsrikt 
förändringsarbete. Vi menar att om kvinnorna skulle få större plats och den maskulina normen 
upplyses och förändras inom fältet skulle inte bara damfotbollen och kvinnans position utvecklas utan 
även hela den svenska fotbollen, genom att bidra med kompetens och andra perspektiv som kommer 
detta att bidra till en mer modern fotboll både organisationsmässigt men också spelmässigt. Men även 
för att visa unga flickor och pojkar att fotboll även är en idrott för alla, oavsett kön. Klimatet och 
föreställningarna inom fotbollen utvecklas hela tiden. Men för att detta ska ske en förändring mot 
ökad jämställdhet krävs kunskap, en större medvetenhet och ett kritiskt förhållningssätt till de normer 
som idag fortfarande råder inom den svenska fotbollen.  

Lyckad rekrytering och integrering av kvinnor  

Det mest återkommande problemet föreningarna uttryckte sig ha är rekryteringen, speciellt av 
kvinnor. Flera ansåg att trots valberedningen skötte sitt jobb och frågade kvinnor om de ville sitta med 
i styrelsen var ingen intresserad. En påverkansfaktor till detta kan vara det både den tidigare 
forskningen men också det respondenterna nämner om att män ofta väljer män. Svender och 
Nordensky (2019) menar att vid rekryteringen kan det finnas en eftersökning av vissa kompetenser 
och kvalitéer som hamnar i det könsstereotypiska, vilket då gör att kvinnan kan få svårigheter att ta 
sig in i styrelsen. Men är detta kvinnans fel? Och hur rekryteras dessa kvinnor? Burton (2014) 
förklarar att männen som får makten genom den dominerande maskulint kodade normen kan genom 
att bestämma vilka kvalitéer och förmågor som behövs, skapa en fortsatt makt åt sig själva. Genom att 
ha åsikter kring vilka egenskaper en person som ska sitta med i styrelsen ska ha skapats 
begränsningar och normer omedvetet. Kvinnan får en minimal chans att ta sig in i en styrelse med 
förutbestämda kompetenser som krävs, då det till största del vanligen består av maskulina kvalitéer. 
Svender och Nordensky (2019) menar att ursäkten “vi väljer kompetens framför kön” inte håller då 
forskning menar att rekryteringsprocesser redan har i grunden förutbestämda maskulint kodade 
kompetenser, förmågor och krav som gör att kvinnor väljs bort eller jämförs med män. I en 
rekryteringsprocess är begreppet “homogen reproduktion” centralt, då det menas med att personer 
efterfrågar liknande egenskaper som en själv har. Detta leder till homogena mönster i organisationen 
eller styrelsen. Män kan ha fler kontakter inom idrott och skapat sig ett socialt nätverk som är större 
än kvinnors, vilket skapar större risk att män väljer män förklarar Burton (2014). 
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I vissa fall kan kvinnor ingå i det nätverket men eftersom det utifrån normen eftersöks liknande 
egenskaper som männen själva har platsar inte alltid kvinnan. Utifrån respondenternas svar kan det 
tolkas som att de flesta som hade rekryterat en ung kvinna gjorde det för att de var unga och kvinnor, 
medan de äldre kvinnorna ansåg sig vara mer säkra på vilken kompetens de hade och kunde bidra 
med eller visade intresse själva. De två äldre kvinnorna var dock aktiva i styrelser med många kvinnor, 
kan det då ha en påverkan? Vi anser att de som sitter i en styrelse, där majoriteten är män, har en 
tydlig position inom fältet och att det påverkar de styrelser med få kvinnor. De som har lyckats 
rekryterat och framförallt integrerat flera kvinnor har valberedningen i de fallen ett kontaktnät med 
de kvinnor med den kompetens de söker. Detta ger även kvinnan en tydlig roll i en styrelse, än att vara 
med för att de är unga och tjejer, vilket även är av värde i rekryteringsprocessen. När valberedningen 
inte vet vart de ska hitta kvinnor som är intresserade finns det en risk för att rekryteringen sker inom 
ett visst socialt nätverk, där personerna frågar sina närmaste kring att ställa upp i en styrelse, vilket 
traditionellt leder till att om det är män som rekryterar, frågar de troligen män, vilket även Burton 
(2014) förklarar som ett övertag.  I de styrelser som har många kvinnor kan det vara som fenomenet 
“män väljer män”, det vill säga att kvinnor väljer kvinnor och därför lyckats rekryterat flera kvinnor. 
Vi kunde där också se att i styrelserna med många kvinnor var inte underrepresentationen något 
problem utan snarare att få in båda könen.   

Slutsats kopplat till förbundet 

Vi har tillsammans med vår kontaktperson hos Västerbottens fotbollsförbund sett en fråga i hur 40 % 
ser ut i praktiken i styrelser. Men idag har de inga projekt som det arbetas med aktivt med det som 
fokus. Det finns dock vissa riktlinjer som Svenska fotbollsförbundet önskar att deras distriktsförbund 
ska jobba mot. Exempelvis ska svensk fotboll till 2022 rekryterat 10 000 kvinnor för en mer jämställd 
idrott. “Plus 10 000” är ett initiativ som ska arbeta mot att rekrytera fler kvinnliga ledare och tränare 
till fotbollen (Svenska fotbollsförbundet, 2019). Målen som Riksidrottsförbundet satt till 2025 ska 
strävas mot och Västerbottens fotbollsförbund ska jobba utifrån detta.  
 
Studien visar centralt att det finns en maskulin norm inom rekryteringen som skapar begränsningar 
för kvinnor. De allra flesta föreningar har allmänt problem med att rekrytera personer och detta kan 
leda till att de som väljs in är nära vänner, familj eller liknande som finns inom dess sociala nätverk. 
Ett mönster som ses är att om det är män som rekryterar rekryteras oftare män. Detta gäller även till 
viss del tvärtom. Dock är majoriteten av styrelsemedlemmarna män, vilket stödjer vår slutsats i att 
kvinnor blir underrepresenterade. I styrelserna där det är många kvinnor är problemet inte lika tydligt 
utan blir snarare att kvinnor väljer in kvinnor. Rekryteringen måste göras på ett sätt som inte blir 
stereotyp utan mer systematisk och neutral process. Vi upplever dock en ökad medvetenhet om 
jämställdhet och genus i de styrelserna med fler kvinnor. För de unga kvinnorna i styrelserna är det 
problematiskt. Det kräver att de vågar säga vad de tycker och ha skinn på näsan för att kunna ta plats, 
annars blir de för “unika” och eventuellt “utanför”. Det innebär en påtaglig risk att det omedvetet eller 
medvetet utvecklas en föreställning och förväntan att det är kvinnornas ansvar att upprätthålla och 
kämpa för jämställdhet inte idrottsföreningens och alla som ingår i idrottsrörelsen. 40 % i praktiken 
ser olika ut beroende på förening och styrelse, en del föreningar jobbar på ett sätt som skapar 
möjlighet för alla medan en del föreningar inte är säkra på vilka jämställdhetsmål som finns eller hur 
de ska fördela ut arbetet och integrera kvinnor i styrelsen.  
 
För fotbollsförbundet krävs det ett nytt arbetssätt för att få in kvinnor i styrelser men också för att ge 
föreningarna det stöd som de är i behov av. Ett forum eller databas för föreningarna att hitta nya 
styrelsemedlemmar skulle underlätta deras arbete. Föreningarna och valberedningarna upplever 
rekryteringsprocessen problematisk och flera utav respondenterna ber om förbundets stöd i grunden. 
Utöver hjälp med rekryteringen, krävs ett bättre arbete med jämställdhet. Ett tydligare arbetssätt med 
att få en jämnare fördelning mellan könen skapar större möjligheter till ett bättre klimat och en bättre 
förening. Att uppmärksamma normen och kulturen skapar medvetenhet hos föreningar och visar att 
förbundet tar ställning för jämställdhet som idag är ett hett ämne i samhället.  
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Metoddiskussion 

Genom den kvalitativa metoden intervju som vi använde oss utav kunde vi svara på vårt syfte och 
frågeställningar. Då studien syftar till att ta reda på hur klimatet ser ut i styrelser är intervjuer 
relevant för att fånga deras känslor och upplevelser (Gratton och Jones, 2010). Att vi intervjuade både 
män och kvinnor gjorde att vi kunde synliggöra den norm som finns genom att jämföra hur klimatet i 
styrelserna upplevdes om individen tillhörde normen respektive om individen inte gjorde det och 
därmed normkritiskt granska den. Intervjuer tar lång tid att genomföra vilket gjorde att vi endast 
intervjuade fem kvinnor och fem män. Detta gör det problematiskt att generalisera över ett större 
geografiskt område men det ger en sanningsenlig hänvisning på hur det kan ser ut. Med färre 
respondenter blir också den interna igenkänningsrisken större. 
 
I början av intervjuerna hade vi allmänna och enklare frågor vilket syftade till att göra respondenterna 
bekväma med situationen. Vissa frågor i intervjuguiden kan ha uppfattats som mer känsliga och kan 
leda till att respondenterna svarade vad de trodde att vi ville höra. Vi hade därför flera frågor inom 
samma tema för att fånga deras upplevelser. Att intervjuerna gjordes enskild och inte i grupp och att 
de var anonyma kan också ha gjort att de vågar berätta sina upplevelser i ett större omfång än om det 
hade varit en gruppintervju. Något som kan ha påverkat hur intervjuerna utspelade sig var att det inte 
var samma person som genomförde dem, då utförandet av intervjuerna skiljdes sig åt även fast 
samma intervjuguide användes. Att vi använde oss av två olika intervjuguider beroende på kön 
underlättade då vi fick in ett antal djupare frågor för kvinnorna, som var vårt största fokus under 
studien.  

Förslag till vidare forskning och varför studien är idrottspedagogisk 

Denna studie har fokuserat på kvinnors underrepresentation i styrelser inom fotbollsföreningar i 
Umeå. Då studiens omfattning är liten är det svårt att dra slutsatser i en större grad men kan 
användas som grund till fortsatt forskning. Det vore intressant att göra en djupare och större studie av 
fler kvinnor och män i styrelser i hela länet. Det skulle även vara intressant att undersöka männens 
överprestation som fokus. Ytterligare ämne av intresse är andra idrotter i hela Sverige med samma 
perspektiv som denna studie.  
 
Denna studie har utgått från ett idrottspedagogiskt perspektiv. Definitionen av idrottspedagogik är: 
 

“Idrottspedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka 
människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens 

område. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bl. a olika aspekter av fostran, 
socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisation och ledning eller andra 

påverkansprocesser. I idrottspedagogik studeras dessa processer inom idrottens område. Frågor kan 
exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, 

vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer” (Magnus Ferry, 
föreläsning, 4 februari 2019).  

 
Studien är idrottspedagogisk då den bidrar till kunskap om styrning, organisation, ledning inom 
idrottens område. Studien syftar till att beskriva kvinnors tankar kring underrepresentationen och 
deras inflytande i organisation/ ledning och hur jämställdheten styrs inom föreningen. Det 
framkommer även frågor kring kulturella sammanhang som behandlas tillsammans med normer 
inom idrotten, specifikt fotbollen.   
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Bilaga 1: Infobrev 
Hej! 
 
Vi heter Jenny Norberg och Elin Sundberg och är två studenter på det idrottsvetenskapliga 
programmet vid Umeå Universitet. På uppdrag av Västerbottens Fotbollsförbund ska vi nu skriva vår 
kandidatuppsats som kommer att handla om hur organisationen och klimatet ser ut utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv i styrelser i fotbollsföreningar i Umeå.  
 
Därför vänder vi oss till dig som styrelsemedlem med en förfrågan om att få genomföra vår studie 
tillsammans med dig. Din medverkan kommer att handla om en intervju på ca 30 minuter. Intervjun 
kommer att spelas in för att underlätta en senare transkribering men efter det kommer inspelningen 
raderas. Du kommer att vara helt anonym och bestämmer på vilka villkor du är med och när som helst 
avbryta din medverkan.  
 
Vi ser gärna att intervjuerna sker mellan den Onsdag 24/4 - Söndag 5/5. Vi kommer gemensamt 
överens om tid och plats. 
 
Ni kan kontakta oss på telefonnummer --- eller mailadress --- 
 
Vår handledare är Kim Wickman, pedagogiska institutionen, Umeå Universitet. 
 
Vi ser fram emot ett givande samarbete med dig. 
 
Med vänlig hälsning, Jenny Norberg och Elin Sundberg 
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Bilaga 2: Intervjuguide för kvinnor  
 Tema 1 - allmänna frågor: 

- Kan du börja med att berätta lite om dig själv och din bakgrund? 
- Vad har du för utbildningsbakgrund? 
- Hur kom det sig att det blev just fotboll? 
- Varför blev du kvar? 
- Hur länge har du suttit i styrelsen? 
- Vad har du för roll idag?  
- Har du haft olika roller? Isåfall vilka? 
- Varför tror du att du har den position du har idag? 
- Hur många sitter det i styrelsen idag? 

 
Tema 2 - Jämställdhet (RF) för kvinnor 

- Vad är jämställdhet för dig? 
- Är det viktigt med jämställdhet? 
- Har kön någon betydelse på organisationsnivå? När har det de och när har det inte de? och 

varför? 
- Hur är din bild av jämställdheten i föreningen? 
- Hur är din bild av jämställdheten i styrelsen?  
- Hur arbetar ni med jämställdhet? Har ni några mål? 

 
Tema 3 - Normer, föreställningar och attityder hos kvinnor  

- Studier visar att kvinnor är underrepresenterade inom de högre positionerna, exempelvis 
ordförande…Varför tror du att det är så?  

- Upplever du att det finns skillnader i ledaregenskaper mellan män och kvinnor? På vilket sätt? 
- Hur skulle du beskriva en bra ordförande? 
- Upplever du att det finns hinder för dig ta dig upp till högre positioner? 
- Ser du någon skillnad på män och kvinnor i styrelserummet?  
- Vem är du i styrelserummet? Kan du uttrycka  dig som du vill?  
- Hur tror du att de olika föreställningarna kring kvinnor och män påverkar klimatet i 

styrelsen? 
 
(Har det funnits någon incident där någon gått över gränsen i styrelserummet? På vilket sätt? Kan du 
ge exempel? Har det hänt dig? Hur utmärker det sig? Reagerar någon?) 

 
Tema 4 - Rekrytering 

- När det gäller rekrytering till nya styrelsemedlemmar, finns det några krav på 
valberedningens rekryteringsprocess? 

- Finns det något jämställdhetstänk i processen? 
- På vilka grunder blev du erbjuden styrelseuppdragen? 

 
Tema 5 - Övrigt: 

- Har du något du vill tillägga?  
Tack för din medverkan! vi kommer nu att analysera detta, vill du att vi skickar resultatet sen? 
 
Följdfrågor: Vad tror du att det beror på? är det nånting som bara sker? varför blir det så?  
kan du utveckla?  
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Bilaga 3: Intervjuguide för män 
Tema 1 - Allmänna frågor: 

- Kan du börja med att berätta lite om dig själv och din bakgrund? 
- Vad har du för utbildningsbakgrund? 
- Hur kom det sig att det blev just fotboll? 
- Varför blev du kvar? 
- Hur länge har du suttit i styrelsen? 
- Vad har du för roll idag?  
- Har du haft olika roller? Isåfall vilka? 
- Varför tror du att du har den position du har idag? 
- Hur många sitter det i styrelsen idag? 

 
Tema 2 - Jämställdhet (RF) för män: 

- Vad är jämställdhet för dig? 
- Är det viktigt med jämställdhet? 
- Har kön någon betydelse på organisationsnivå tycker du? När har det de och när har det inte 

de? och varför? 
- Hur arbetar ni med jämställdhet? Har ni några mål? 
- Hur är din bild av jämställdheten i föreningen? 
- Hur är din bild av jämställdheten i styrelsen?  

 
Tema 3 - Normer, föreställningar och attityder hos män 

- Studier visar att kvinnor är underrepresenterade inom de högre positionerna, exempelvis 
ordförande…Varför tror du att det är så?  

- Anser du generellt sätt att det finns skillnader i egenskaper mellan män och kvinnor? 
- Hur skulle du beskriva en bra ordförande?  
- Anser du att det finns hinder för kvinnor att ta sig upp till högre positioner? På vilket sätt? 
- Ser du någon skillnad på män och kvinnor i styrelserummet? 
- Hur tror du att de olika föreställningarna kring kvinnor och män påverkar klimatet i 

styrelsen? 
 
Tema 4 - Rekrytering 

- När det gäller rekrytering till nya styrelsemedlemmar, finns det några krav på 
valberedningens rekryteringsprocess? 

- Finns det något jämställdhetstänk i processen? 
- På vilka grunder blev du erbjuden styrelseuppdragen? 

 
Tema 5 - Övrigt: 

- Har du något du vill tillägga?  
Tack för din medverkan! vi kommer nu att analysera detta, vill du att vi skickar resultatet sen? 
 
Följdfrågor: Vad tror du att det beror på? är det nånting som bara sker? varför blir det så?  
kan du utveckla?  
 


