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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to evaluate whether the working model, presented by The Swedish 

Floorball Federation, has been a good method to work with gender equality within Swedish 

floorball associations. The purpose of the The Swedish Floorball Federation’s project was for 

its associations to develop a plan of action for how to act to be an equal treatment association 

pursuing an equal treatment sport. 13 associations answered the questionnaire study. The 

result show that the great majority clearly found a need of change to become more equally 

treating and most of those associations have somewhat of an idea how to realize those 

changes. 77 percent (ten associations) experience the use of the work material as satisfying. 

The associations most negative to the specific work material are the ones who seem to not 

even been using the material. Neither has those associations found a need of change to 

become more equally treating. Furthermore, the study suggests that there might be a lack of 

knowledge on the subjects of gender equality, gender mainstreaming and work of change 

overall. Conclusions are made that further studies on what qualitative substance the plans of 

action contains in comparison to the associations real need of change are recommended, as 

well as what accurate knowledge is needed for Swedish floorball associations to work 

sustainably with gender equality.  
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Med över 3 miljoner medlemmar, i åldersspannet 7-70 år, är idrotten Sveriges största 

folkrörelse (Riksidrottsförbundet [RF], 2009b). Nästan 300 000 personer deltar i 

idrottsaktiviteter varje dag och den organiserade idrotten har över två miljoner 

deltagartillfällen i veckan (Fredriksson, 2010).  

Innebandy är Sveriges största inomhusidrott (Svenska innebandyförbundet [SIBF], 2009a) 

och den fjärde största tävlings- och träningsidrotten sett till antal aktiva personer i åldrarna 7-

70 år (RF, 2009b). Av de nästan 123 000 licensierade innebandyspelarna säsongen 2008/-09 

var 27 procent tjejer (SIBF, 2009a). Sett till förbundets totala antal aktiva medlemmar är 

andelen kvinnor dock lägre, då de endast utgjorde 24 procent under verksamhetsåret 2004 

(RF, 2006).  

RF skriver i sin jämställdhetsplan från 2005 att ”En jämställd idrott är en förutsättning för 

framgångsrik idrottsutveckling.” (RF, 2005, s. 6) och menar vidare att både forskning och 

erfarenheter talar för att jämställdhet främjar såväl organisationers som individers effektivitet 

och utveckling. 46 procent av de dryga 3 miljoner medlemmarna som går under RF utgjordes 

2008 av kvinnor (RF, 2009b). Runt 37 procent av RF:s aktiva medlemmar var kvinnor i 

början av 2000-talet (RF, 2003). Även om utvecklingen alltså går framåt har det inte alltid sätt 

ut så. Olofsson (1989) menar att det är männen som besitter makten inom den organiserade 

idrotten och det därmed även är männen som kontrollerar kvinnorna och deras 

idrottsutövning. Det organiserade Idrotts-Sverige har under stora delar av 1900-talet varit ett 

manligt territorium och inom många grenar var det rent otänkbart att kvinnor skulle få delta 

(RF, 2003). 

SIBF presenterade våren 2009 ett jämställdhetsprojekt (M. Hjelmberg, personlig 

kommunikation, 30 mars, 2010). Projektet som gick under satsningen Idrottslyftet vände sig 

till innebandyföreningar med barn- och ungdomsverksamhet (SIBF, 2009b). Målet med 

satsningen var att få innebandyföreningar runt om i landet att arbeta fram handlingsplaner för 

hur föreningarna i fråga ska verka för att vara en likabehandlande förening som bedriver en 

likabehandlande idrott. Som underlag för detta jämställdhetsprojekt presenterade SIBF dels en 

kortare film och dels ett tryckt arbetsmaterial. Fokus i projektet låg på jämställdhet och 

skillnaderna i rättigheter, möjligheter och skyldigheter mellan kvinnor och män, vilket SIBF 

valt att benämna som likabehandling.  

Inom ramen för denna kandidatuppsats ska SIBF:s likabehandlingsprojekt, på uppdrag av 

SIBF, utvärderas. Uppdraget från SIBF formulerades muntligt i ett telefonsamtal och kom att 
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resultera i en undersökning av huruvida den arbetsmetod SIBF pressenterat, inom ramen för 

det aktuella likabehandlingsprojektet, har varit ett bra sätt att arbeta med jämställdhet.  

Stor blandning – lika behandling, Arbetsmaterial 4R 

SIBF har arbetat fram arbetsmaterialet Stor blandning – lika behandling, Arbetsmaterial 4R. 

Materialet ger en kort bakgrund till varför det är väsentligt att arbeta med jämställdhetsfrågor, 

målet med projektet samt en beskrivning av arbetsprocessen och dess olika delar. 

En kort inledning ges, SIBF:s definition av jämställdhet, vilket förbundet väljer att benämna 

som likabehandling beskrivs samt argument till jämställdhet i form av tre K:n. Kompetensen 

höjs, konkurrensen ökar och klimatet blir sundare, vilket ger en vinnande förening (SIBF, 

2010). Målet med likabehandlingsprojektet är att föreningarna ska identifiera vad de behöver 

förbättra samt hur de ska förbättra det. Rekommendationer för hur föreningarna bör arbeta, 

vilka, samt hur många som bör involveras i arbetet för att projektet ska få god förankring i 

verksamheten anges.  

Verktyget 4R-metoden presenteras, vad de 4R:en står för samt en kortare beskrivningar av 

dem. Representation, antalet kvinnor och män på olika positioner inom olika områden; 

resurser, fördelningen av resurser mellan kvinnor och män; realia, analyserar resultaten från 

föregående två R och vad resultaten beror på samt realisera, tar fram en handlingsplan.  

Därefter beskrivs arbetsprocessen och dess steg. Arbetet är uppdelat i fyra delar med 

ungefärliga tidsuppskattningar. Här anges även var i arbetsprocessen de olika R:en ska 

användas. De fyra delarna gås igenom utförligt, vad som ska göras, hur det kan göras samt 

ungefärlig tid.  

 Del 1 – består av tre delar: titta på filmen, reflektera över och diskutera filmen, en 

genomgång av de tre arbetsområdena (styrelsen, lagen och hemsidan samt eventuellt 

övriga områden) samt arbetsfördelning inom projektgruppen. Utförliga tankekartor 

visar på förslag till konkreta frågor att analysera för respektive område.  

 Del 2 – innebär datainsamling av R1 och R2 samt att en gemensam avstämning 

rekommenderas.  

 Del 3 – går ut på att analysera och reflektera över resultaten från kartläggningen av R1 

och R2. Arbetet här bygger på diskussioner utifrån nuläget, varför det ser ut som det 

gör, vart vi vill i framtiden och hur vi ska ta oss dit. Mål ska formuleras och strategier 

utformas för att nå målen.   
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 Del 4 – innebär att presentera resultaten för styrelsen som ska ta beslut om mål, 

strategier och handlingsplan.  

Arbetsmaterialet avslutas med några nyckelbegrepp och deras definitioner.  

Filmen 

Under SIBF:s hemsida för det aktuella likabehandlingsprojektet presenterades en film på 

drygt 15 minuter, samt en kortare trailer på drygt en minut på ämnet jämställdhet. Håkan 

Larsson, professor i pedagogik, och Kristina Landgren Carestam, före detta förbundskapten 

för både herr- och damlandslaget, diskuterar och behandlar här jämställdhet och innebandy. 

Diskussionen är starkt fokuserad på jämställdhet män och kvinnor emellan och de tar upp 

exempel på hur ojämställdhet kan ges uttryck inom idrotten samt bakomliggande fenomen i 

form av normer, attityder och värderingar.  

SIBF önskan var att få en helhetsbild av samtliga föreningars arbete med projektet. Hur har 

föreningarna jobbat? Hur har de upplevt arbetsmaterialet och arbetsprocessen? Har deras syn 

och arbete förändrats? Om de inte har arbetat med projektet, vad är det som då lett till att de 

inte gjort så? Önskan var en analys av vad som genomförts. Utifrån denna information och 

SIBF:s önskningar formulerades syftet.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera i vilken omfattning den av SIBF presenterade 

arbetsmodellen varit ett bra tillvägagångssätt för berörda innebandyföreningar att arbeta med 

jämställdhetsfrågor.  Detta kommer att besvaras genom frågeställningarna: 

I vilken omfattning har arbetsmaterialet Stor blandning – lika behandling, 

Arbetsmaterial 4R varit en bra metod för föreningarna att ta fram en handlingsplan? 

Vilka delar av tillhandahållna verktyg upplevs givande för arbetet med att ta fram en 

handlingsplan? 

Hur stor andel av föreningarna arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor idag? 

Om föreningarna arbetar med jämställdhetsfrågor idag, hur svarar då dagens 

jämställdhetsarbete mot de handlingsplaner de tog fram? 
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2. Forskningsbakgrund 

2.1 Riksidrottsförbundet (RF) 

Den svenska idrottsrörelsen är samlad under en gemensam paraplyorganisation, RF (RF, 

2010b). RF består av cirka 20 000 idrottsföreningar, spridda över landet och organiserade i 70 

specialidrottsförbund (SF). SF är, från RF självständiga organisationer ansvariga för sin 

specifika idrott. RF:s uppgift är att företräda idrottsrörelsen i dess gemensamma intressen, 

såväl nationellt som internationellt, handha kontakten med myndigheter och politiker, ansvara 

för svensk idrotts strategiska beslut i fråga om organisering, finansiering och kommunikation 

samt stötta och bistå sina medlemsförbund (RF, 2010b; RF, 2009b). Ett av dessa 

medlemsförbund är SIBF.  

 

2.2 Svenska Innebandyförbundet (SIBF) 

SIBF är ett av RF:s specialidrottsförbund med uppgift att utveckla, främja och administrera 

svensk innebandy som idrott i förenlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé (SIBF, 2005). 

Förbundet hade 2005 runt 1300 medlemsföreningar, vilka bedriver sin verksamhet utifrån 

egna beslut, förutsättningar och ambitionsnivå samt utefter SIBF:s riktlinjer. Detta innebär 

bland annat att ”Föreningen ansvarar för att tränings- och tävlingsverksamheten sker inom 

ramarna för SIBF:s regelverk” (SIBF, 2005, s. 6) 

 

2.3 Idéprogram, värderingar och normer 

2.3.1 Idrotten Vill 

Idrottsrörelsens verksamhetsidé, dess vision och värdegrund är samlad i dokumentet Idrotten 

Vill. Under beskrivningen av verksamhetsidén anger RF att den samlade idrottsrörelsen verkar 

för samma vision och värdegrund, vilken genomsyrar samtliga förbund och föreningar (RF, 

2009a).  

 

2.3.2 Innebandyn Vill 

Dokumentet Innebandyn Vill anger riktlinjer och värderingar som ska råda inom svensk 

innebandy (SIBF, 2005). I denna handling står det att SIBF genom hela verksamheten vill ha 
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hög etik och moral, vill göra innebandyn mer attraktiv, fortsätta med ett aktivt 

jämställdhetsarbete och anpassa sig efter omvärldsförändringar.  

 

2.3.3 Idrottens jämställdhetsplan 

RF:s i dag gällande jämställdhetsplan antogs 2005 (RF, 2005). I den anges redan i inledningen 

att idrotten fortfarande har ett stort arbete framför sig innan den kan konstateras vara 

jämställd. De mest påfallande förbättringarna kom att ske från 1989, då RF:s första 

jämställdhetsplan antogs, fram till 1997 (RF, 2003). Därefter har den positiva utvecklingen 

avstannat.  

Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män 

ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom 

alla områden. (RF, 2005, s. 10) 

Idrottens jämställdhetsplan har för avsikt att uppmana och stödja bland annat SF:en till att 

själva bedriva jämställdhetsarbete och utveckla handlingsplaner i linje med idrottens 

jämställdhetsplan (RF, 2005). Processerna i förbundens jämställdhetsarbete samt i vilken 

utsträckning målen infrias ska följas upp av RF samt påverka utfallet av bidragsfördelningen.  

Staten finansierar idrottsrörelsen med cirka 1,5 miljarder kronor årligen (RF, 2010a). 

Pengarna ska fördelas till idrotten och görs så dels i form av lokalt aktivitetsstöd och dels 

genom Idrottslyftet samt SF-bidrag. Dessa statliga stöd fördelas i enlighet med förordningen 

om statsbidrag till idrottsverksamhet, vilken fastställer att kvinnor och män ska ges lika 

förutsättningar att delta i idrottsverksamhet samt att idrottens utveckling ska främja 

jämställdhet (RF, 2005).  

RF visar på en medvetenhet om att idrotten många gånger brister i frågan om jämställdhet. RF 

har beslutat att ”jämställdhetsperspektivet ska införlivas i den dagliga verksamheten och 

genomsyra alla verksamhetsområden.” (RF, 2005, s. 14), vilket är den definition förbundet 

inledningsvis använder för jämställdhetsintegrering. RF menar att det generellt inte finns 

tillräcklig kunskap inom idrotten och understryker vid ett flertal tillfällen vikten av ökad 

kunskap för att idrotten ska nå jämställdhetsmålen. Grundläggande jämställdhetsutbildning 

samt diskussioner om attityder och värdering har av erfarenhet visat sig vara en förutsättning, 

och RF hänvisar här till 3R-metoden som ett möjligt verktyg i arbetet. (3R-metoden förklaras 

mer ingående i stycke 2.10.1.) 
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2.4 Idrottslyftet 

Idrottslyftet är en omfattande satsning på barn- och ungdomsidrott i Sverige med finansiellt 

stöd från regeringen (RF, n.d.). Sedan starten i juli 2007 har regeringen haft för avsikt att 

under fyra år framåt årligen avsätta 500 miljoner kronor för barn- och ungdomsidrottens 

utveckling. Målet med satsningen är att få fler barn och ungdomar att börja idrotta samt att 

hålla kvar dem inom idrottsrörelsen högre upp i åldrarna. Idrottslyftets arbete skall ske inom 

ramarna för idrottsrörelsens idéprogram, Idrotten Vill, och utgå från ett jämställdhets- och 

jämlikhetsperspektiv. Det övergripande ansvaret för Idrottslyftet ligger hos RF, som fördelar 

pengarna mellan SF, distriktsidrottsförbund (DF) samt SISU Idrottsutbildarna, vilka i sin tur 

ansvarar för olika områden inom Idrottslyftets satsning. Samtliga SF har idrottslyftsmedel att 

dela ut till sina respektive föreningar, och utifrån förbundens specifika utvecklingsbehov 

beslutar de själva om grunderna för hur dessa medel ska fördelas. Varje SF tar alltså fram sina 

egna utvecklingsplaner som ligger till grund för insatser föreningarna har möjlighet att söka 

medel för.  

 

2.5 Idrott, kvinnor och män 

RF (2003) visar i rapporten Idrott, kön och genus –En kunskapsöversikt på hur de offentliga 

bidragen till pojkar och flickors fritid fördelas snedvridet. Detta gäller såväl fördelningen av 

de statliga bidragen till idrotten som de kommunala bidragen till kultur- och fritidssektorn. I 

rapporten menar författarna att bara för att kvinnor i dag utgör drygt 40 procent av RF:s totala 

antal medlemmar får de inte automatiskt tillgång till en lika stor andel av RF:s ekonomiska 

resurser. Inte heller får tjejerna del av de kommunala bidragen som motsvarar den andel de 

utgör i samhället. Utifrån hur den kommunala bidragsfördelningen är konstruerad gynnas 

pojkarna på bekostnad av flickorna.  

Endast 15 procent av RF:s medlemmar var kvinnor så sent som 1953. Det första 

handlingsprogrammet för kvinnlig idrott inom RF togs 1977 (Fagrell et al., 2007). 

Dessförinnan hade damidrotten behandlats och getts uppmärksamhet i form av diskussioner 

och konferenser på RF-, SF- och DF-nivå. Fokus låg på att få fler kvinnor att börja idrotta 

samt att engagera fler kvinnliga ledare. Inte förrän 1983 kom ordet jämställdhet att användas 

inom idrotten och 1989 antogs den första jämställdhetsplanen inom RF. Nu kom även 
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förhållningssättet att gå från att odelat ha fokuserat på antalet kvinnor till att även se till vad 

kvinnor kunde göra och bidra med.  

Olofsson (1989) menar att kvinnors villkor inom idrottsrörelsen i mycket stor utsträckning 

avspeglar kvinnors villkor i samhället i stort. Den historiska utvecklingen av kvinnors 

förutsättningar inom idrotten har varit likartad den utveckling som varit gällande för kvinnor i 

samhället för övrigt. Dock har utvecklingen inom idrottsvärlden tagit längre tid på sig och 

varit aningen fördröjd. Vidare menar Olofsson att den folkrörelse, som såväl idrottsrörelsens 

egen ledning som tidigare forskning kategoriserat den svenska idrotten, i själva verket är en 

mansrörelse. Upprepade gånger trycker Olofsson på att ”Idrott är en aktivitet skapad av män 

för män” (Olofsson, 1989, s. 11), dessutom är det män som beskrivit den. Männen sitter på 

makten, det är de som definierar normer och ideal inom idrotten och därmed är det även 

männen som kontrollerar kvinnornas idrottsutövning.  

Olofsson (1989) visar även på att kvinnor har ett annat beteende och förhållningsätt till idrott 

än män, något hon menar är avvikande då det är männens beteende och förhållningssätt som 

är normen och det ”normala”. Kvinnor dominerar endast de idrotter som saknar tävlingsinslag 

samt de så kallade estetiska idrotterna och kvinnornas idrottande framhålls vara mer socialt 

inriktat än prestationsinriktat. Den bilden har dock kommit att förändras och Olofsson (1996) 

visar i en senare studie att elitidrottande kvinnor i högsta grad är prestationsinriktade. 

Olofsson menar här att oavsett om kvinnor är mer socialt inriktade än män utesluter inte det 

att kvinnor är prestationsinriktade.  

 

2.6 Könsordningen i samhället 

Sociala konstruktioner är ett sätt att förstå de könsordningar vi har i samhället (Wahl, 

Holgersson, Höök & Linghag, 2001). Sociala konstruktioner är föreställningar vi upplever 

som sanna och naturliga tolkningar av vad som, i detta fall, är kvinnligt respektive manligt, på 

olika nivåer i vår tillvaro och i vårt samhälle. Wahl et al. menar att våra föreställningar om 

kön är en del av just könsordningen i organisationer, tolkningar som dessutom ofta medverkar 

till att dessa könsordningar bevaras. Föreställningar kan ses som vardagskonstruktioner, 

sociala och kulturella, vilka förstärks och vidmakthålls genom accepterande samtal på 

arbetsplatser, i den allmänna debatten, i medier och i populärlitteratur. Dessa konstruktioner 

ges grundläggande strukturella betydelser i samhället och blir samhälleliga strukturer som i 

sin tur definierar ramarna för de strukturer som blir rådande i organisationer. Könsordningen i 
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en organisation är därmed ofta en avspegling av könsordningen i samhället. Vidare menar 

Wahl et al. att det inte är förrän kvinnors och mäns olikheter ges en tolkning som 

maktperspektivet blir påfallande. Olika egenskaper beskrivs ofta som typiskt kvinnliga 

respektive manliga, men det är först när dessa egenskaper värderas som maktrelationen blir 

tydlig. Det är här som de manliga egenskaperna ses som det naturliga, ges företräde och 

verkar till männens fördel.  

Cederberg och Olofsson (1996) belyser maktpositionerna i samhället och menar att individer 

på maktpositioner uppmuntrar och befordrar likasinnade. Män väljer alltså män, helst män 

som liknar dem själva, och de få kvinnor som väljs liknar därmed ofta män. Wahl et al. (2001) 

beskriver detta fenomen som en reproduktion av mansdominans samt kvinnliga avvikare. 

 

2.7 Jämställdhetsarbete och -integrering 

Sverige fick jämställdhetspolitik ”på riktigt” 1972 genom att Delegationen för jämställdhet 

mellan kvinnor och män tillsattes (Åström, 2007). Tidigare hade dessa frågor gått under 

benämningar som kvinnofrågan eller familjefrågan och hade inte tidigare behandlats lika 

enhetligt på regeringsnivå. Efter att FN:s kvinnokonvention antagits 1979 beslutade Sveriges 

riksdag om lag mot förbud mot könsdiskriminering i arbetslivet, vilken trädde i kraft i januari 

1980 och ett halvår senare inrättades Jämställdehetsombudsmannen, JämO.  

FN antog handlingsprogrammet Platform for action, under kvinnokonferensen i Peking 1995, 

varpå ”mainstreaming” kom att bli strategin för utvecklingen av kvinnors liv och tillvaro. 

(Åström, 2007). Därefter har även EU utarbetat handlingsplaner där ”mainstreaming” eller 

”gender mainstreaming” används som övergripande strategi. Tillvägagångssättet är utarbetat 

av Europarådet och sedan 1999 är jämställdhet inskrivet som ett av EU:s grundläggande mål, 

vilket omfattar all EU:s verksamhet med syfte att eliminera ofullständig jämställdhet mellan 

kvinnor och män och aktivt främja jämställdhet. ”Gender mainstreaming” är det vi i Sverige 

benämner som jämställdhetsintegrering.  

Jämställdhetsintegrering utgör ett systematiskt tillvägagångssätt att bedriva praktiskt 

jämställdhetsarbete genom att metodiskt analysera verksamheten ur genus- och 

jämställdhetsperspektiv (Mark, 2007; Åström, 2007). Strategin går ut på att 

jämställdhetsperspektivet ska genomsyra och föras in i samtliga arbetsprocesser på samtliga 

nivåer och områden som en naturlig del i den ordinarie verksamheten. Därmed skiljer sig 
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jämställdhetsintegrering från det traditionella jämställdhetsarbet som ofta ligger i sidoprojekt 

parallellt med ordinarie verksamhet och inte alls nödvändigtvis har med organisationens 

kärnverksamhet att göra, och inte heller studerar kärverksamheten utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv.  

 

2.8 Jämställdhetslagen 

1992 kompletterades dåvarande jämställdhetslag med krav på årligt upprättande av 

jämställdhetsplaner för samtliga arbetsgivare med tio anställda eller fler (Roth, 2007). 1994 

utökades lagen med krav på att även kartlägga löneskillnader i organisationen. Sedan 2008 

kräver lagen (vilken numer faller under diskrimineringslagen) att alla företag och 

organisationer med 25 anställda eller fler måste upprätta en jämställdhetsplan var tredje år 

(Sveriges Riksdag, 2008). Planen ska redogöra för de åtgärder som behöver göras i enlighet 

med lagen, samt vilka av dessa åtgärder arbetsgivaren har för avsikt att inleda eller genomföra 

under kommande år. Lagen kräver också att arbetsgivare analyserar löneskillnader samt 

bedömer huruvida eventuella skillnader direkt eller indirekt beror på kön. 

Roth (2007) poängterar dock att många arbetsgivare ser dessa lagstadgade krav som ett ”ont 

måste” och för att tillgodose detta ”administrativa behov”, som upprättandet av 

handlingsplanen tycks innebära, diktar de ihop mål och handlingar. Dessa ogrundade 

handlingsplaner motsvarar inte verkligheten och jämställdhetsarbetet går aldrig framåt.  

 

2.9 Förändringsarbete 

Att jämställdhetsarbete handlar om förändring och utveckling är tydligt, och något som 

litteraturen på området ger en unison bild av. Åström (2007, s.19) gör det tydligt genom att 

ställa frågan ”Har vi jämställdhet?” som, om inte omedelbart så åtminstone efter lite 

analyserande, besvaras med ett nej och följs av frågan ”Vill vi ha det då?”. Ska vi gå från 

ojämställdhet till jämställdhet krävs en förändring. Detta innebär också att när vi gör som vi 

brukar, upprätthåller och återskapar vi den ojämställdhet som råder. Mark (2007) menar att 

det i organisationer finns starkt reproducerande krafter, vilka ger organisationer stabilitet och 

gör dem bestående över tid. Dessa reproducerande och bevarande krafter leder även till 

motstånd mot förändring, då förändring innebär hot mot det stabila. Mark utgår ifrån 

Bourdieus teori om habitus, att vi är de vi är och handlar som vi gör utifrån våra tidigare 
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erfarenheter. På samma sätt som individer omedvetet handlar utifrån invanda mönster, gör 

likaså organisationer det. Ska vi förändra det vi brukar göra är just ”det vi brukar göra” en bra 

utgångspunkt i förändringsarbetet.  

Det praktiska jämställdhetsarbetet rör sig nämligen just i detta kraftfällt av 

reproduktion och förändring, mellan trygghet i att ”göra som man brukar” och 

att bryta ingrodda handlingsmönster och göra på nya sätt utifrån olika genus- och 

jämställdhetsperspektiv. (Mark, 2007, s. 32) 

Två perspektiv att ta hänsyn till är kvantitativ respektive kvalitativ jämställdhet (Mark, 2007). 

Kvantitativ jämställdhet fokuserar på fördelningen av antalet kvinnor respektive män på olika 

positioner inom olika områden. Kvalitativ jämställdhet belyser istället fördelningen med 

hänsyn till tyngden av de olika positionerna och områdena, vilket värde eller vilken betydelse 

kvinnor respektive män ges. Som Mark (2007, s.15) uttrycker det ”... att kvinnors och mäns 

livsvillkor, kunskaper och erfarenheter påverkar normeringen av olika områden i samhället, 

till exempel en organisationskultur ...”. Dessa två perspektiv leder vidare till vad som 

benämns som systembevarande respektive systemförändrande jämställdhetsarbete. 

Systembevarande jämställdhetsarbete utgår ifrån organisationens nuvarande strukturer. 

Utifrån dessa givna villkor sker förändringsarbetet, ofta genom att anpassa det 

underrepresenterade könet till rådande normer och system. I praktiken är det systembevarande 

jämställdhetsarbetet vanligen detsamma som kvantitativt jämställdhetsarbete. 

Systemförändrande jämställdhetsarbete innebär istället att fundamentalt förändra 

organisationens kultur. Förändra dess normer, struktur och värderingar till att utgå från såväl 

kvinnors som mäns erfarenheter och villkor.  En kvalitativ utveckling där maktfördelningen 

förändras. Dock ska det poängteras att både det systembevarande och det systemförändrande 

arbetet är av vikt och en förutsättning för hållbart jämställdhetsarbete. Det ena behöver inte 

utesluta det andra. Emellertid innebär inte en ökning av det underrepresenterade könet att 

värderingar och normer förändras i organisationen. För det krävs kvalitativt arbete inriktat på 

värden, annars riskerar rådande normer snarare att befästas ytterligare. Mark (2007) tydliggör 

detta med ett exempel på ”grabbig jargong” i en organisation, varpå det underrepresenterade 

könet snabbt finner sig till rätta med rådande attityder för att ”överleva” på arbetsplatsen och 

rädda sin karriär. ”Grabbig jargong” upprätthålls därmed av såväl kvinnor som män.  

I vårt grannland Norge, vars jämställdhetsutveckling är ytterst jämförbar med vår svenska, på 

såväl det samhälleliga som det idrottsliga planet, lever fortfarande ett starkt men tyst motstånd 

kvar inom idrotten mot jämställdhet (Skirstad, 2009). Skirstad visar på politiska påtryckningar 
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som kräver strukturella förändringar i idrottsorganisationer men också förändringar av de 

dominerande värderingarna och attityderna som råder i idrottsorganisationer och som dess 

medlemmar uttrycker. När det kommer till dessa värdegrundsfrågor är förmågan att förstå 

förändringsprocessen en färdighet av stort värde för det idrottsliga ledarskapet.  

Det finns ett flertal olika modeller och metoder för förändringsarbete, vilka även är 

applicerbara vid jämställdhetsintegrering (Roth, 2007; Åström, 2007; Lorentzi, 2001). 

Gemensamt för majoriteten av de olika modellerna är inslagen av kartläggning, analys, 

målformulering, handlingsplan och uppföljning. I vilken utsträckning respektive metod är 

framgångsrik för jämställdhetsintegrering tycks snarare bero på ledningens strategier än det 

faktiska valet av metod (Roth, 2007). En förutsättning för ett lyckat utfall kräver att ledningen 

bär det grundläggande ansvaret och att arbetet är väl förankrat bland dem som berörs, det vill 

säga chefer och medarbetare (Mark, 2007; Roth, 2007; Åström, 2007; Lorentzi, 2001). 

Enstämmigt i litteraturen belyses även vikten av kunskap och behovet av ökad kunskap på 

området. ”Man kan inte be människor göra det de inte kan.” (Åström, 2007, s. 38). Kunskap 

är en grundläggande förutsättning för förändring och ett första steg i jämställdhetsintegrering 

är kompetensutveckling av ledningen (Mark, 2007; Roth, 2007).  

 

2.10 Arbetsmetoder 

Nedan redogörs för några av de mest frekvent återkommande metoderna och modellerna för 

jämställdhetsarbete från den litteratur som gåtts igenom under detta arbete.  

2.10.1 3R-metoden 

3R-metoden är ett verktyg som främst använts inom kommunala verksamheter, men även av 

andra organisationer såväl i Sverige som utomlands, för att systematiskt kartlägga och 

analysera verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv (Åström, 2007). Metoden leder till ett 

tydliggörande av kvinnors och mäns villkor i verksamheten, vilka normer som råder, vilka 

som har inflytande, vilka som får resurserna och på vilka villkor, vilkas behov som tillgodoses 

och så vidare (Åström, 2007; RIO, 2008; Lorentzi, 2001; Roth, 2007; Statens Offentliga 

Utredningar [SOU] 2007:15). Verktygets 3R bygger på framtagandet av kvantitativ data i 

organisationen, siffror som sedan ligger till grund för en kvalitativ analys av verksamheten.  

De tre R:en i tur och ordning: 
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Representation innebär klargörandet av könsfördelningen på samtliga nivåer i verksamheten. 

Fokus ligger på antalet kvinnor och män, vilka ska räknas för att tydliggöra hur de är 

representerade på olika områden i organisationen. Hur många kvinnor respektive män sitter i 

ledningen och bland dem som beslutar om verksamheten? Hur ser könsfördelningen ut bland 

cheferna, bland kunderna och brukarna, bland de som är sjukskrivna, bland de som är 

föräldralediga, bland projektledarna och i olika arbetsgrupper? Hur ser könsfördelningen ut 

bland dem som representerar organisationen utåt eller bland dem som befordras och så 

vidare? 

Resurser tydliggör fördelningen av verksamhetens resurser mellan kvinnor och män, i form 

av pengar, tid och utrymme. Vart går resurserna och vilka får ta del av dem? Vilka ges 

utbildningsmöjligheter och går det att urskilja några könsmönster i vilken typ av utbildningar 

som erbjuds kvinnor och män inom verksamheten? Går det att skönja skillnader i vilka det är 

som får mest talartid under möten? Vems frågor ges det mest utrymme och tid åt och vilka är 

det som berörs av dessa frågor? Hur ser fördelningen av löner ut och hur tilldelas lokaler? Hur 

informeras medarbetarna om viktiga beslut som tas i organisationen och i vilket skede 

informeras olika grupper eller individer?  

Realia fokuserar på hur det kommer sig att det ser ut som det gör i organisationen. Arbetet i 

detta tredje R innebär att kvalitativt analysera och diskutera de kvantitativa data som tagits 

fram genom de två tidigare R:en, representation och resurser. Här klarnar en bild av huruvida 

det går att urskilja könsmönster i de normer och attityder som förekommer i organisationen 

och som även styr dess verksamhet. Frågor som skulle kunna vara aktuella är till exempel i 

vilken utsträckning kvinnors och mäns behov tillgodoses. Varför skickar vi fler män på 

chefsutbildningar? Vill vi att det ska vara så? Hur påverkar det vår verksamhet i längden? Hur 

kommer det sig att det är männen som får mest taltid under mötessammankomster? Hur 

påverkar detta mötenas kvalitet och utfallet av möten? Varför får kvinnornas förslag vanligen 

störst gehör från medarbetarna eller hur kommer det sig att det är övervägande män som är 

föräldralediga hos oss? Hur påverkar detta oss? Vill vi att det ska se ut som det gör? Varför 

vill eller vill vi inte att det ska se ut som det gör? 

Målet med de tre R:en är att skaffa sig kunskaper om den egna organisationen, att tydliggöra 

hur verkligheten ser ut, varför det ser ut som det gör och jämföra hur verkligheten ser ut med 

de jämställdhetsmål som finns i organisationen och i samhället i stort. Samtliga R måste 

genomföras och de är av lika stor vikt för att nå givande resultat i jämställdhetsarbetet.  
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2.10.2 4R-metoden  

Den statliga utredningen JämStöd utvecklade 3R-metoden till 4R-metoden genom att lägga 

till ett fjärde R (SOU, 2007:15; RIO, 2008). Det fjärde R:et står för Realisera. Det bygger på 

de tidigare tre R:en och innebär att nya mål och åtgärder ska formuleras, till följd av det som 

framkommit ur de föregående stegen.  

2.10.3 Trappan 

Trappan är en arbetsmodell som beskriver arbetsgången för hållbar jämställdhetsintegrering 

(SOU, 2007:15; Åström, 2007). Modellen arbetades fram genom JämStöd, som under två års 

tid hade i uppdrag av regeringen att informera om och utveckla metoder och modeller för hur 

statliga verksamheter i praktiken ska jämställdhetsintegreras. Trappan eller Arbetsgång för 

hållbar jämställdhetsintegrering beskriver en lämplig arbetsprocess då organisationer ämnar 

inleda ett systematiskt utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering. Modellen består av åtta 

trappsteg med flera olika metoder under varje steg och bygger på att organisationen i fråga 

ska börja med det första trappsteget för att systematiskt ta sig vidare, steg för steg, upp i 

trappan. För att arbetet ska bli hållbart krävs att flera metoder används och att ett antal olika 

jämställdhetsanalyser genomförs. JämStöd poängterar vikten av att verkligen starta från 

grunden, för att bygga upp en stabil och varaktig utveckling, och inte ivrigt och självsäkert 

kasta sig in en bit upp i trappan, något som visat sig leda till instabila förändringar.  

De åtta trappstegen, i tur och ordning: Grundläggande förståelse, Undersök förutsättningarna, 

Planera och organisera, Inventera verksamheten, Kartlägg och analysera, Formulera mål och 

åtgärder, Genomför åtgärderna, Följ upp resultaten. 

2.10.4 Nyckeltal 

Nyckeltal är en metod för att följa upp arbetet och mäta utvecklingen över tid (Roth, 2007; 

Åström, 2007; Lorentzi, 2001). Fokus ligger på att mäta rätt saker som verkligen är väsentliga 

för verksamheten och att mäta samma saker över tid. Nyckeltalen kopplas sedan till uppsatta 

mål samt till handlingsplaner för utvecklingsarbete och indikerar huruvida arbetet går åt rätt 

håll eller inte och om målen kommer att uppnås. Processkarta är en metod som kan hjälpa 

organisationen i att identifiera vad som är väsentligt att ta fram nyckeltal i (Lorentzi, 2001; 

Åström, 2007). Nyckeltal används fördelaktigt i kombination med andra metoder så som 

benchmarking (Roth, 2007), processkartor och checklistor (Lorentzi, 2001; Åström, 2007).  

 



16 
 

2.11 Huvuddrag  

Huvuddragen av det som framkommit i denna teoretiska bakgrund är framförallt att: 

 Svensk idrott genom RF:s idéprogram Idrotten Vill samt genom idrottens 

jämställdhetsplan har valt att anta värderingar och förhållningssätt gällande 

jämställdhet som den förenade idrotten i Sverige ska verka för.  

 Kunskapen på jämställdhetsområdet är bristande och ojämställdheten är utbredd inom 

idrotten idag. 

 Sociala konstruktioner leder till upprätthållandet av könsmaktsordningen i samhället. 

 Det är skillnad på jämställdhetsarbete respektive jämställdhetsintegrering, på 

kvantitativ respektive kvalitativt jämställdhetsarbete och på systembevarande 

respektive systemförändrande jämställdhetsarbete.  

 Hållbart förändringsarbete kräver kunskap. 

 

3 Metod 

31 innebandyföreningar anmälde sig till det likabehandlingsprojekt SIBF presenterade inför 

verksamhetsåret 2009/2010. Föreningarna hade till i maj 2010 på sig att arbeta med projektet, 

då de skulle redovisa den handlingsplan projektet syftade att leda fram till om de önskade 

erhålla det stimulansbidrag som erbjöds. Initialt var planen att genomföra denna 

kandidatuppsats under våren 2010. Arbetet inleddes i april 2010, alltså redan innan 

föreningarnas deadline för redovisning av handlingsplanerna till SIBF, och vid den tidpunkten 

fanns ingen information att tillgå huruvida de anmälda föreningarna verkligen inlett 

jämställdhetsarbetet i fråga eller inte. En inledande uppgift blev därför att ta reda på hur 

många föreningar som arbetat med SIBF:s likabehandlingsmaterial. I mitten av april togs en 

första mailkontakt med de 31 anmälda innebandyföreningarna och en dryg vecka senare gick 

ett påminnelsemail ut. Tio föreningar meddelade att de arbetat med projektet medan två 

föreningar meddelade att de av olika anledningar inte inlett arbetet med projektet. Övriga 19 

föreningar hördes ingenting ifrån.  

Uppsatsen kom aldrig att fullföljas under våren 2010. Istället togs arbetet åter upp i november 

2011. Förutsättningarna hade nu förändrats men SIBF var fortfarande intresserade av att 

studien skulle genomföras. SIBF kunde nu även meddela att av de 31 föreningarna som 
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inledningsvis anmält intresse var det 18 föreningar som genomfört likabehandlingsprojektet 

och rapporterat in handlingsplaner.  

Nu var det möjligt att komplettera studien med vad som hänt efter att handlingsplanen tagits 

fram, om föreningarna arbetar med dessa frågor i dag och om det sker utifrån den 

handlingsplan som SIBF:s likabehandlingsprojekt resulterade i.  

 

3.1 Metodval 

Valet av undersökningsmetod avgörs utifrån syftet med studien samt dess frågeställningar 

(Ejlertsson, 2005). Då SIBF:s önskan var att få en övergripande helhetsbild av föreningarnas 

arbete, snarare än djupgående analys av föreningars upplevelse av likabehandlingsprojektet, 

kom enkätstudie att bli den valda metoden.  

 

3.2 Urval 

Den använda urvalsmetoden har varit totalundersökning, vilket Ejlertsson (2005) beskriver 

som en undersökning av samtliga i målpopulationen. Populationen som studerats är samtliga 

18 föreningar som fullföljde SIBF:s likabehandlingsprojekt under verksamhetsåret 2009/-10, 

detta för att få den helhetsbild av föreningarnas arbete som SIBF efterfrågat.  

 

 

3.3 Enkätkonstruktion 

En riktlinje att förhålla sig till vid skapandet av enkäter är att omfattningen av frågeformuläret 

inte bör vara större än att det som högst tar en halvtimme att fylla i (Ejlertsson, 2005). Antalet 

frågor bör därmed inte vara fler än 40-50 stycken. Dock påverkar även andra faktorer som 

följebrev, enkätens layout och frågornas utformning antalet gångbara frågor.  

Studien består av 36 huvudfrågor samt ytterligare 36 del- eller följdfrågor, vilket resulterar i 

totalt 72 frågor. Dock är det ingen som har behövt svara på samtliga 72 frågor då de 36 

följdfrågorna har byggt på hur respondenten svarat på föregående fråga och hänvisats vidare 

därefter (bilaga 1). Enkäten omfattar en blandnig av alternativ-, kategori- och skalfrågor samt 

öppna frågor. Vid konstruerandet av enkäten gicks SIBF:s arbetsmaterial strategiskt igenom 
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från dess början till slut, varvid frågorna skapades därefter. Frågorna är uppdelade i fyra 

huvudsakliga områden, vilka utgör inledande frågor, frågor om filmen, arbetsmaterialet samt 

nuläget. Frågorna under delen Arbetsmaterialet Stor blandning – lika behandling är i sin tur 

uppdelade i fem underkategorier baserade på SIBF:s arbetsmaterial. 

 Svenska Innebandyförbundets Likabehandlingsprojekt 

Består av inledande frågor.  

 Filmen 

Trailern samt filmen.  

 Arbetsmaterialet ”Stor blandning – lika behandling”  

 - Tre K 

 - Tre Fokusområden 

 - Tidsangivelser och Tidsåtgång 

 - Handlingsplanen 

 - Pedagogik och Lättförstålighet 

 Nuläge 

Arbetet idag.  

 

3.4 Följebrevet 

Ett väl genomarbetat följebrev kan komma att påverka svarsfrekvens av studien (Ejlertsson, 

2005). Följebrevet har till syfte att informera respondenten om studiens syfte, varför hon eller 

han har valts ut och vilka andra som kommer att ingå i studien, vilka fördelar studien 

genererar, vem eller vilka som står bakom och genomför studien, samt kontaktuppgifter till 

någon vid eventuella frågor. Utöver dessa punkter finns det fler forskningsetiska principer 

respondenterna måste upplysas om, vilket med fördel sker genom följebrevet. (De 

forskningsetiska principerna behandlas närmare under 3.6 Etiska överväganden.) Ejlertsson 

rekommenderar att någon i betydande ställning med ett eventuellt förtroende hos målgruppen 

undertecknar enkäten, utöver den som genomför studien, samt att logotypen för det företag 

eller den organisation som eventuell står bakom studien bör finnas med i följebrevet.  

Följebrevet som bifogades samtliga utskick i denna studie inleddes med en kort beskrivning 

av varför respondenten fått utskicket (bilaga 2). Syftet med studien presenterades samt 

studiens målgrupp och hur deras kontaktuppgifter kommit studien tillhanda. Därefter 
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klargjordes respondenternas anonymitet, tidsangivelse inom vilken enkäten skulle skickas 

tillbaka, kontaktuppgifter i form av både mailadress och telefonnummer samt ett slutligt tack 

för deras medverkan. För att öka tyngden i studien och med förhoppning om att öka 

svarsfrekvensen ombads även SIBF:s ansvarige för likabehandlingsprojektet att skriva under 

följebrevet, vilket respektive gjorde samt att följebrevet scannades in och skrevs ut med 

SIBF:s grafiska profil.  

 

3.5 Datainsamling 

Styrkor med enkätstudier är att frågorna samt svarsalternativen är standardiserade och ställs 

på precis samma sätt till samtliga respondenter (Ejlertsson, 2005). Det innebär att de 

påverkningar från forskaren, dennes sätt att ställa frågor, som oundvikligt uppstår elimineras, 

till skillnad från villkoren vid intervjuer. Respondenterna ges möjlighet att reflektera över 

frågorna och dess innebörd samt ges tid och möjlighet att kontrollera faktauppgifter om så 

behövs. Ejlertsson påpekar även fördelarna med enkätundersökningar då studien genomförs 

över ett stort geografiskt område.  

Några av de svagheter Ejlertsson (2005) menar att enkätstudien som metod har, är det bortfall 

som regelmässigt uppstår och som kan bli av betydande karaktär. Frågeformuläret kan inte 

vara hur omfattande som helst och metoden ger inte heller möjlighet till allt för komplicerade 

frågor eller oförutsedda följdfrågor. Frågeställningar som respondenten inte förstår eller som 

missuppfattas går inte att rätta till efter det att enkäten är konstruerad och utskickad.  

Redan vid det första mailutskicket, i försöket till kartläggning av antalet föreningar som 

påbörjat arbetet med likabehandlingsprojektet, under våren 2010, klargjordes svårigheterna 

med att få tillbaka respons. Av de då 31 förfrågningarna via mail svarade 12 (39 procent). 

Därmed reflekterades det över huruvida ett fysiskt enkätutskick skulle komma att ge bättre 

respons än utskick via mail. Fysiska enkätutskick kom att genomföras med färdigfrankerade 

och färdigadresserade svarskuvert bifogade, i hopp om att öka svarsfrekvensen. Detta innebar 

dessutom att personlig kontakt togs med samtliga föreningar för att komma över 

utskicksadresser.  

SIBF tillhandahöll mailadresser till aktuell kontaktperson för respektive förening samt 

föreningens hemsidadress. Utifrån denna information letades telefonnummer till 

kontaktpersonerna upp via respektive förenings hemsida. Detta var inte helt enkelt. Många 



20 
 

gånger togs kontakt med föreningarnas kansli i jakten på ”rätt” personer. Genom dessa samtal, 

dels med kanslierna och dels med ett par kontaktpersoner, kom det att bli tydligt att flera av 

de kontaktpersoner SIBF hade hänvisat till inte längre var involverade i föreningarna. Detta 

resulterade i att några individer ställde upp på att besvara enkäten ändå, trots att de inte längre 

hade med föreningen att göra. Andra gånger togs istället kontakt med ”nya” personer som 

varit involverade i respektive förenings projektgrupp för det aktuella 

likabehandlingsprojektet. Avsikten var att få en personlig kontakt som kände sig ansvarig för 

att besvara enkäten vid respektive förening. Detta skedde genom telefonsamtal. Majoriteten 

av enkäterna skickades direkt till dessa kontakters privata hemadresser, vilka jag inhämtat via 

telefonsamtalen. Samtalen gav dessutom tillfälle att presentera studien och möjlighet för 

respondenterna att ställa eventuella frågor. Vid ett par tillfällen lyckades jag inte finna något 

som helst telefonnummer via hemsidorna, inte heller till kansliet, varpå all kommunikation 

gått via mail. Även vid dessa tillfällen fick jag tag på fysiska adresser till ansvariga. Detta har 

dock varit ett oerhört tidsödande arbete och vid otaliga tillfällen har såväl telefonnummer som 

adresser letats upp och verifierats via katalogtjänsten Eniro.  

Enkäterna skickades ut så fort kontaktpersoner och adresser verifierats och samtliga utskick 

kom att ske vecka 50. Detta ses generellt som en dålig tidpunkt på året för enkätutskick, mitt 

under julstressen (Ejlertsson, 2005). Dock var det under denna del av året uppsatsen skulle 

skrivas och studien blev tvungen att genomföras. Svarsfrekvensen låg på 22 procent (det vill 

säga fyra av 18), samtliga returnerades innan jul. Påminnelsemail gick ut i mitten av januari 

då julen passerat. Ytterligare 22 procent svarade. Under februari kontaktades övriga åter 

genom telefonsamtal, varpå tre enkäter kom att fyllas i via telefon och ytterligare två kom att 

skickas. Ett par kontaktpersoner lyckades aldrig nås vid denna tredje påminnelse.  

18 enkäter skickades ut till samtliga innebandyföreningar som fullföljt SIBF:s 

likabehandlingsprogram. Av de 18 föreningarna svarade 13 föreningar, vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 72 procent. Bortfallet om fem föreningar utgör därmed 28 procent. 

 

3.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) redogör för de övergripande forskningsetiska principernas fyra 

huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet behandlar de grundläggande uppgifterna som vem som 

genomför studien, syftet med studien och vad den kommer att användas till. I denna aktuella 
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studie uppfylldes informationskravet dels genom det följebrev som bifogades enkäten och 

dels genom de telefonsamtal som genomfördes inför enkätutskicken. Telefonsamtalen 

och/eller de mailkontakter som togs underlättade dessutom för respondenterna att ställa 

eventuella frågor. 

Samtyckeskravet handlar om att respondenterna ska godkänna sin medverka i studien, vilket i 

en enkätstudie görs genom att svarsformuläret returneras (Vetenskapsrådet, 2002). Samtycket 

bygger i detta fall på att informationskravets kriterier uppfyllts i ett tidigare skede. Även detta 

krav uppfylldes i den aktuella studien.  

Konfidentialitetskravet behandlar den anonymitet som ska ges deltagare i forskningsprojekt. 

Samtliga uppgifter som kan identifiera enskilda individer måste handhas på sådant sätt att 

inga utomstående får del av informationen (Vetenskapsrådet, 2002). Här bör även 

tystnadsplikten tas i beaktande. Det fjärde huvudkravet gällande forskningsprinciper är 

nyttjandekravet, vilket övergripande går ut på att forskare inte är tillåtna att föra vidare 

enskildas uppgifter, insamlade för forskningsändamål, till kommersiella eller icke 

vetenskapliga syften. Framförallt konfidentialitetskravet är av extra vikt när det kommer till 

etiskt känslig information för enskilda individer. I denna studie finns det inget intresse att 

kunna identifiera föreningarna. Svarsenkäterna är det endast jag som undersökare som tagit 

del av och vid redovisningen av resultaten kommer samtliga föreningar att avidentifieras. Inte 

heller kommer inhämtad information att föras vidare till vare sig SIBF eller någon annan.  

  

3.7 Bortfall 

Det förekommer huvudsakligen två typer av bortfall, externt respektive internt bortfall. 

Externt bortfall uppstår då enkäterna inte returneras, då personer i urvalet inte vill eller har 

möjlighet att delta i undersökningen (Ejlertsson, 2005). Det interna bortfallet uppstår istället 

då endast någon eller några frågor inte är ifyllda i en för övrigt besvarad enkät. Externa 

bortfall kan minimeras genom att till exempel påminnelser skickas ut, genom välformulerade 

följebrev och/eller att respondenten får något i ersättning för sin medverkan.  

Det externa bortfallet kom att motsvara 28 procent (fem föreningar). Tidpunkten för 

enkätutskicket kan mycket väl ha varit en bidragande orsak till detta. En förening deklarerade 

att de inte hade möjlighet att delta i undersökningen medan en annan förening via mail 

förklarade att de redan besvarat och skickat tillbaka enkäten sedan länge. Den enkäten kom 
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aldrig mig tillhanda. I och med att målgruppen endast bestått av 18 föreningar har varje 

enskilt bortfall gett stora utslag procentuellt.  

Det interna bortfallet har sett lite varierande ut. Två frågor har fått tydliga bortfall, då dessa 

uppenbart har missuppfattats. Fråga 23 var en alternativfråga men har av flera respondenter 

uppfattats som en flervalsfråga, vilket mycket troligt beror på enkätens utformning. Detta trots 

att det i inledning av enkäten vädjades om att endast ett svarsalternativ skulle markeras om 

inte annat angavs och att det under flervalsfrågorna, i en tilläggstext, uttrycktes att samtliga 

alternativ som stämde in skulle anges.  Fråga 23 har därmed inte tagits med i resultatet. Även 

fråga 28, vilket var en öppen fråga, har haft ett bortfall på grund av missuppfattning. Den 

frågan redovisas dock i resultatet. (Bortfallet utgjordes här av 23 procent/tre föreningar.)  

 

3.8 Databearbetning 

Insamlad data har bearbetats och analyserats i dataprogrammet Microsoft Office Excel 2007. 

Resultaten redovisas framförallt genom deskriptiv statistik, i form av tabeller och diagram, för 

att överskådligt sammanfatta data. Då studiens målgrupp varit begränsad i antal skulle inga 

statistiska analyser vara givande (Edling & Hedström, 2003), varför inga statistiska 

beräkningar heller kommer att redovisas.  

 

3.9 Reliabilitet och validitet 

Tillförlitligheten i forskning beskrivs i form av reliabilitet och är ett mått på i vilken 

utsträckning använd metod skulle ge samma utslag vid en replikering av studien (Bell, 2000). 

Om alla omständigheter vore de samma, skulle då det använda tillvägagångssättet eller 

mätinstrumentet ge samma resultat vid ett senare tillfälle? Enkäten i sig är ett statiskt verktyg 

och konstant över tid, till skillnad från till exempel intervjuer. Vid intervjuer riskerar 

forskaren att påverka mätinstrumentet genom att formulera sig olika vid olika tillfällen eller 

använda sig av olika gester eller röstlägen som kan påverka hur frågorna tolkas. I en 

enkätstudie är mätinstrumentet en exakt kopia vid varje undersökningstillfälle. Det finns olika 

testmetoder för att pröva reliabiliteten av enkäter. Ejvegård (2003) tar upp fyra olika metoder 

vilka samtliga kräver extra tid, resurser och fördjupade kunskaper. Testmetoderna innebär 

tillfälle för återtestning, utökat antal frågor i form av kontrollfrågor och/eller fördjupade 
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kunskaper av metoden. Inom ramen för denna studie har det tyvärr inte funnits möjlighet till 

någon av dessa kontrollmetoder.  

Validiteten anger istället om det som avses mätas eller studeras verkligen är det som mäts 

eller studeras (Bell, 2000). Är frågorna ställda på ett sådant sätt att respondenterna svarar på 

det frågan är avsedd att ge svar på eller går frågan att tolka på andra sätt? Under 

bortfallsanalysen togs det upp att ett par frågor uppenbart hade missuppfattats. Dessa frågor 

har alltså låg validitet. För att höja studiens validitet redovisas inte den ena frågan alls medan 

den andra har ett stort internt bortfall. Minnesfaktorn är inte att förglömma. Respondenterna 

ombads att svara på frågor som behandlade ett projekt de redovisade i maj 2010 och därmed 

arbetade med ännu tidigare. Det bör tas hänsyn till att det gått minst sju månader sedan 

handlingsplanen redovisades för SIBF.  

Pågrund av den mycket begränsade målgruppen har varje svart givit extremt stora 

procentuella utslag, vilket bör observeras. Med avsikt att förtydliga resultaten och de utslag de 

representerar anges såväl andel som antal i resultatredovisningen.  

 

4 Resultat  

18 enkäter skickades ut och resultaten bygger på de 13 innebandyföreningar som svart på 

enkätstudien.  

13 föreningar, sju kvinnor respektive sex män har fyllt i enkäterna. Medelåldern hos 

respondenterna har varit 44 år, nio av respondenterna har varit initiativtagare till projektet 

medan tre av respondenterna uppger att det inte var de själva som tog initiativet. 

Respondenternas ordinarie funktioner inom respektive föreningar har varierat, men sju av 

respondenterna (54 procent) är eller var under projektets gång ordföranden för föreningen, tre 

kvinnor respektive fyra män, och ytterligare en respondent var styrelseledamot (en kvinna). 

Klubbdirektör, kanslist, kassör och lagledare har varit andra funktioner som angetts.  

Respondenternas funktioner inom projektet har huvudsakligen varit 

sammankallande/pådrivande eller projektledare/ansvarig.  

Antal aktiva inom projektgruppen har varierat från som minst fyra till som mest tio deltagare. 

I fem föreningar (38 procent) har styrelseledamöter utgjort hela projektarbetsgruppen medan 

de i andra föreningar utgjort en mindre del. I samtliga arbetsgrupper har styrelsen som minst 
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haft en representation på 20 procent. Projektgrupperna har i genomsnitt utgjorts av sju 

personer varav fyra varit styrelseledamöter.  

Två föreningar (15 procent) angav att de tagit hjälp utifrån med projektet. Den ena föreningar 

uppgav att ”Två gymnasiekillar på idrottspedagogisk linje (innebandy) använde detta som 

projektarbete med oss.” medan den andra föreningen angav att de tagit hjälp av SIBF. I vilken 

utsträckning de tagit hjälp utifrån framkommer inte i studien, men båda dessa föreningar har 

haft en projektgrupp bestående av fem respektive fyra personer, varav tre respektive två 

utgjorts av föreningens styrelsemedlemmar.  

 

Projektgrupperna har haft varierande sammansättning sett till fördelningen av kvinnor och 

män (tabell 1). 

Tabell 1   Projektgruppernas sammansättning sett till kön 

Svar Antal Procent
a 

Övervägande kvinnor 1 8 

Något fler kvinnor än män 2 15 

Lika många kvinnor som män 3 23 

Något fler män än kvinnor 5 38 

Övervägande män 2 15 
a
Procentangivelsen summerar inte till 100 på grund av avrundningsfel. 

Sammanlagt 23 procent av grupperna har utgjorts av fler kvinnor än män medan sammanlagt 

54 procent av grupperna utgjorts av fler män än kvinnor.  
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Figur 1 visar överskådligt på respondenternas upplevelse av den allmänna inställningen till 

likabehandlingsprojektet inom föreningen, fördelat på fyra olika områden. Inställningen har 

rakt igenom upplevts positiv med ett undantag. 

 

Figur 1   Respondenternas upplevelse av inställningen till projektet inom föreningen.   

Att poängtera är den upplevda inställningen hos kanslianställd personal, där 62 procent 

upplevs ha varit positiva till arbetet med projektet. Detta innebär inte att övriga 38 procent 

upplevs ha varit negativt inställda, vilket åtta procent dock tycks ha varit.  23 procent av 

föreningarna (tre föreningar) anger att de inte har någon kanslianställd personal. Beräknat på 

övriga 77 procent, de tio föreningar som har kanslianställd personal, upplever då 80 procent 

(tio) av föreningarna att den rådande inställningen bland kanslianställd personal varit positiv, 

medan svarsalternativen ”negativ” respektive ”jag har ingen uppfattning” utgör tio procent (en 

förening) vardera.  
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Hur föreningarna benämnt SIBF:s likabehandlingsprojekt, med fokus på jämställdhet, har 

varit övervägande samstämmigt (figur 2).  

 

Figur 2  Vilken rubrik projektet gått under i föreningarna. 

I övervägande antal föreningar (nio stycken) har projektet gått under rubriken likabehandling. 

En förening uppgav att de använt sig av båda termerna, vilket i figur 2 utgör stapeln ”Annat”.  
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4.1 Filmen   

Den trailer samt den film SIBF tillhandahöll på sin hemsida har setts av 54 respektive 62 

procent av föreningarna.  

Tabell 2 Vilka föreningar som tagit del av trailern respektive filmen 

  Har du tittat på trailern?   Har du tittat på filmen? 

Förening 2 
 

Ja 
   

Ja 
 

Förening 3 
 

Ja 
   

Ja 
 

Förening 5 
 

Ja 
   

Ja 
 

Förening 6 
 

Ja 
   

Ja 
 

Förening 7 
 

Ja 
   

Ja 
 

Förening 8 
 

Ja 
   

Ja 
 

Förening 9 
 

Ja 
   

Ja 
 

Förening 4 
  

Nej 
  

Ja 
 

Förening 1 
  

Nej 
   

Nej 

Förening 10 
  

Nej 
   

Nej 

Förening 11 
  

Nej 
   

Nej 

Förening 12 
  

Nej 
   

Nej 

Förening 13 
  

Nej 
   

Nej 

Totalt:   7 6     8 5 

Procent:   54 46     62 38 

 

Tabell 2 visar att fördelningen mellan vilka som har och vilka som inte har tagit del av trailern 

respektive filmen är jämn. Det är samma respondenter som tagit del av filmen som även har 

tittat på trailern, bortsett från en respondent. Av de 62 procent som sett filmen har samtliga 

tagit del av hela filmen på drygt 15 minuter.  

De föreningar som inte tagit del av filmen belyses nedan i tabell 3.  
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Tabell 3 Anledningen till att föreningen inte tagit del av filmen 

Svar Antal Procent 

Visste inte om att den fanns 4 80 

Glömde bort att titta på den 0 0 

Verkade inte intressant 0 0 

De andra kollegorna tyckte inte om 

den 
0 0 

Annat 1
a 

20 
a”

vi valde att utgå från våra egna referenser.” 

Av de 38 procent som inte tagit del av filmen var 80 procent inte medvetna om att den 

förekom. En förening förklarade att de valde att inte titta på filmen utan istället utgick från 

sina egna referenser.   

 

Svaren på i vilken utsträckning filmen har haft betydelse för föreningarnas fortsatta arbete är 

unisona med i vilken utsträckning föreningarna har använt sig av filmen. 

 

Figur 3 Filmens betydelse för det fortsatta arbetet.  

Av de åtta föreningar (62 procent) som tagit del av filmen uppger 75 procent (sex föreningar) 

att filmen har haft relativt liten eller ingen betydelse alls, medan 25 procent (två föreningar) 

upplever att filmen i ganska stor utsträckning har haft betydelse för arbetet (figur 3).  
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Föreningarna har framförallt använt sig av filmen som en introduktion till projektet för 

deltagarna i projektgruppen samt för att få igång en diskussion om likabehandling inom 

arbetsgruppen. Ett par föreningar uppger att de har använt sig av filmen för att förankra 

projektet i den övriga organisationen i föreningen. 

 

4.2 Arbetsmaterialet ”Stor blandning – lika behandling” 

De tre K:na, kompetens, konkurrens och klimat som arbetsmaterialet hänvisade till upplevs 

övervägande ha haft stor betydelse för projektgruppens arbete. 

Tabell 4 I vilken utsträckning de tre K:na haft betydelse för projektgruppens arbete 

  Antal Procent 

I mycket stor utsträckning 2 15 

I ganska stor utsträckning 6 46 

I ganska liten utsträckning 3 23 

Inte alls 2 15 

 

61 procent (8 föreningar) anger att de tre K:na har haft ganska eller mycket stor betydelse för 

det fortsatta arbetet med projektet, medan 15 procent uppger att dessa faktorer inte alls 

påverkat gruppen och dess arbete (tabell 4).  

På frågan om hur de tre K:na påverkat gruppens inställning till projektet framkommer att 63 

procent (åtta föreningar) ansåg att de tre K:na hade varit inspirerande argument. 31 procent 

(fyra föreningar) uppgav att de tre K:na till viss del påverkade att projektet blev av och åtta 

procent (en förening) uppgav att det starkt påverkade att projektet blev av. 15 procent (två 

föreningar) har inte reflekterat över de tre K:na över huvud taget. (Det bör påpekas att detta 

var en flervalsfråga.)  
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Tabell 5 till och med tabell 9 redovisar i vilken utsträckning föreningarna analyserat de i 

arbetsmaterialet föreslagna huvudområdena: styrelsen, lagen respektive hemsidan.   

Tabell 5 Antal föreningar som genomfört en jämställdhetsanalys av styrelsen 

  Analys av styrelsen 

Svar Antal Procent 

Ja 10 77 

Nej  3 23 

 

Tabell 5 visar att 77 procent av föreningarna genomfört en jämställdhetsanalys av styrelsen. 

Nedan i tabell 6 redovisas vilka områden inom styrelsen dessa tio föreningar kartlagt. 

Tabell 6  Delområden inom styrelsen som föreningarna analyserat 

  
Antal kvinnor 

och män 

Fördelningen 

av positioner 

Fördelningen 

av taltid 

Fördelningen 

av arvode 

Fördelningen 

av förmåner 

Förening 5 Ja Ja Ja Ja Ja 

Förening 8 Ja Ja Ja Ja - 

Förening 2 Ja Ja Ja - - 

Förening 12 Ja Ja Nej Nej Ja 

Förening 6 Ja Ja Nej - - 

Förening 7 Ja Ja Nej - - 

Förening 4 Ja Ja Nej - - 

Förening 9 Ja Ja Nej - - 

Förening 13 Ja Ja Nej - - 

Förening 3 Ja Nej Nej - - 

Antal Ja 10 9 3 2 2 

Antal Nej 0 1 7 1 0 

Antal -       7 8 

Förening 1, 10 och 11 har inte genomfört någon analys av styrelsen. 

Samtliga föreningar som uppgett att de genomfört en jämställdhetsanalys av styrelsen har 

kartlagt antalet kvinnor och män i styrelsen och med undantag från en förening har de även 

analyserat fördelningen av positioner inom styrelsen (tabell 6). 30 procent av föreningarna har 

genomfört en analys med avseende på taltid mellan kvinnor och män. När det gäller 
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fördelningen av arvode och förmåner utgår det inom majoriteten av föreningarna inte någon 

ersättning men hos de föreningar där det förekommer har det också övervägande genomförts 

analyser av detta.  

 

Tabell 7  Delområden inom styrelsen som föreningarna analyserat (fortsättning) 

  
Fördelningen vid 

representationstillfällen 

Fördelningen av 

utbildningar 
Ytterligare område 

Förening 2 Ja Ja 
 

Förening 4 Ja Ja Ledare 

Förening 5 Ja Ja 
 

Förening 7 Ja Ja Sponsringsområdet 

Förening 8 Ja Ja 
 

Förening 3 Nej Nej 
 

Förening 6 Nej Nej 
 

Förening 9 Nej Nej 
 

Förening 12 Nej Nej 
 

Förening 13 Nej Nej   

Antal Ja 5 5 
 

Antal Nej 5 5 
 

Antal -   0   

 

När det gäller fördelningen av styrelsens representationstillfällen samt genomgångna 

utbildningar har hälften av föreningarna genomför sådana analyser (tabell 7). Två föreningar 

har dessutom analyserat ytterligare områden, nämligen ledare respektive sponsring.  
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När det kommer till kartläggning av lagen varierar omfattningen av föreningarnas analyser.  

Tabell 8 Antal föreningar som genomfört en jämställdhetsanalys av lagen 

  Analys av lagen 

Svar Antal Procent 

Ja, i samtliga lag 5 38 

Ja, i de flesta lag 3 23 

Ja, men bara i några lag 2 15 

Nej, inte i några lag 3 23 

 

Tabell 8 visar att majoriteten av föreningarna har genomfört jämställdhetsanalyser av 

åtminstone några lag. Dock är det långt ifrån alla föreningar som analyserat samtliga sina lag. 

 

Föreningarnas analyser av hemsidorna har varit bristfälliga. Två föreningar (15 procent) anger 

att de har analyserat hemsidan fullt ut medan 11 föreningar (85 procent) endast har kartlagt 

hemsidan till viss del, om alls (tabell 9). 

Tabell 9 Antal föreningar som genomfört en jämställdhetsanalys av föreningens hemsida 

  Analys av hemsida 

  Antal Procent 

Ja, fullt ut 2 15 

Ja, till viss del 3 23 

Nej, inte alls 8 62 

 

Svaren på följdfrågorna gällande hemsidan visar dock att av de föreningar som på något sätt 

genomfört en analys av hemsidan (38 procent) har samtliga studerat de tre delområden som 

föreslogs i arbetsmaterialet. Två av föreningarna anger att de analyserat ytterligare områden, 

nämligen ”Twitterinlägg” och ”Samtliga områden på hemsidan”.  
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Den stora majoriteten, 77 procent, har kommit fram till att de mer eller mindre har saker de 

behöver förbättra för att bli mer likabehandlande föreningar (tabell 10). Tio procent av dessa 

föreningar är inte klara över hur de ska förbättra detta (tabell 15) medan övriga 90 procent har 

en bild av hur förbättringarna ska ske.  

Tabell 10 I vilken utsträckning föreningarna identifierat behov av förbättring för att bli 

mer likabehandlande 

  Identifierat förbättringsbehov 

Svar Antal Procent 

Ja, absolut 9 69 

Ja, kanske 1 8 

Nej, inte direkt 2 15 

Nej, inte alls 1 8 

 

Två föreningar (15 procent) svarade att de inte direkt har något som behöver förbättras för att 

de ska bli mer likabehandlande som förening, medan en förening (8 procent) angav att de inte 

alls hade identifierat något som behöver förbättras. Följdfrågan till dessa nekande svar gav 

fyra alternativ, varav ett öppet alternativ. ”Förening 1” svarade att projektorganisationen 

tappat intresset, ”Förening 10” uppgav att deras förening redan är jämställd medan 

”Föreningen 13” valde det öppna svarsalternativet och förklarade att ”vi blev förvånade över 

att vi var så pass jämställda som vi är”.  
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Nedan visas en sammanställning över vilka områden respektive förening analyserat och 

huruvida föreningarna kommit fram till behov av förbättring.  

Tabell 11 Områden som analyserats och behov av förbättring 

  
Analys av 

styrelsen 
Analys av lagen 

Analys av 

hemsidan 

Identifiering av 

något att 

förbättra 

Förening 2 Ja I samtliga lag Ja, fullt ut Ja, absolut 

Förening 8 Ja I samtliga lag Ja, till viss del Ja, absolut 

Förening 7 Ja I samtliga lag Nej, inte alls Ja, absolut 

Förening 12 Ja I samtliga lag Nej, inte alls Ja, absolut 

Förening 13 Ja I samtliga lag Nej, inte alls Nej, inte direkt 

Förening 3 Ja I de flesta lag Ja, fullt ut Ja, absolut 

Förening 5 Ja I de flesta lag Ja, till viss del Ja, absolut 

Förening 6 Ja I de flesta lag Nej, inte alls Ja, absolut 

Förening 4 Ja Bara i några lag Ja, till viss del Ja, kanske 

Förening 9 Ja Bara i några lag Nej, inte alls Ja, absolut 

Förening 1 Nej Inte i några lag Nej, inte alls Nej, inte alls 

Förening 10 Nej Inte i några lag Nej, inte alls Nej, inte direkt 

Förening 11 Nej Inte i några lag Nej, inte alls Ja, absolut 

 

Det tabell 11 visar, vilket inte gick att utläsa av att endast studera tabellerna 5, 6, 7 och 8, är 

huruvida det är samma föreningar som studerat de olika fokusområdena som också kommit 

fram till behov av förbättring. Tabell 11 visar att av de tre föreningar, som inte alls eller inte 

direkt har något att förbättra, är det två som inte genomfört någon analys av vare sig styrelsen, 

lagen eller hemsidan. En förening har analyserat både styrelsen och lagen men inte direkt 

kommit fram till något att förbättra i föreningen.   
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I vilken utsträckning de uppskattade tidsangivelserna i SIBF:s arbetsmaterial upplevdes 

stämma överens med den faktiskt arbetstiden varierade. 

Tabell 12 Överensstämmelse med uppskattade tidsangivelser 

Svar  Antal Procent 

I mycket stor utsträckning 1 11 

I ganska stor utsträckning 5 56 

I ganska liten utsträckning 1 11 

Inte alls 2 22 

 

67 procent av föreningarna upplevde att tidsangivelserna stämde relativt bra överens medan 

33 procent tyckte det motsatta (tabell 12). (Det interna bortfallet på denna fråga motsvarar 31 

procent). 

 

Föreningarnas upplevelse av arbetsmaterialets användbarhet och pedagogik besvarades 

genom fyra skalfrågor.  

Tabell 13 Pedagogiken och användbarheten i arbetsmaterialet 

  
Hur upplever Du SIBF:s arbetsmaterial ”Stor blandning – lika 

behandling”?
a
  

  

Lättförståligt - 

Svårförståligt 

Tydlig struktur - 

Ostrukturerat 

Tillräckligt med tips 

- Alldeles för få tips 

Till stor hjälp - 

Inte till någon 

hjälp 

Medel: 1,3 1,4 1,5 1,9 

Median: 1 1 1 2 
a
på en skala 1-4 

Tabell 13 visar att upplevelsen av arbetsmaterialets struktur samt dess användbarhet har varit 

överlag mycket positiv.  

En trea delades ut (av ”Förenig 10”) på skalan 1-4 gällande ”Tillräckligt med tips - Alldeles 

för få tips” samt två treor (av ”Förening 10” och ”Förening 11”) och en fyra (av ”Förening 1”) 

när det kom till skattningen av ”Till stor hjälp - Inte till någon hjälp”. I övrigt sattes samtliga 

omdömen till ettor och tvåor.  
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4.3 Nuläge 

Sammanställningen i tabell 14 underlättar jämförelsen av resultatet av föreningarnas analyser 

och svar avseende hur de arbetar med likabehandlingsfrågor idag.  

Tabell 14 Behov av förbättring samt hur föreningarna arbetar med likabehandlingsfrågor 

 idag 

  
Identifiering av 

något att förbättra 

Kommit fram till 

HUR det ska 

förbättras 

Arbetar ni idag aktivt med 

likabehandling? 

Förening 5 Ja, absolut Ja, absolut I mycket stor utsträckning 

Förening 6 Ja, absolut Ja, absolut I ganska stor utsträckning 

Förening 7 Ja, absolut Ja, absolut I ganska stor utsträckning 

Förening 8 Ja, absolut Ja, absolut I ganska stor utsträckning 

Förening 9 Ja, absolut Ja, absolut I ganska stor utsträckning 

Förening 12 Ja, absolut Ja, kanske I ganska stor utsträckning 

Förening 2 Ja, absolut Ja, kanske 
Men i ganska liten 

utsträckning 

Förening 11 Ja, absolut Ja, kanske 
Men i ganska liten 

utsträckning 

Förening 3 Ja, absolut Nej, inte direkt Nej, inte alls 

Förening 4 Ja, kanske Ja, absolut I ganska stor utsträckning 

Förening 13 Nej, inte direkt - I ganska stor utsträckning 

Förening 10 Nej, inte direkt - 
Men i ganska liten 

utsträckning 

Förening 1 Nej, inte alls - Nej, inte alls 

  

Tabell 14 visar att det framförallt är de föreningar som ”absolut” identifierat ett behov av 

förbättring samt kommit fram till hur dessa förbättringar ska genomföras som också arbetat 

aktivt med likabehandling idag, i ganska stor utsträckning. Dock framgår det även att det 

förekommer föreningar som identifierade behov av och tillvägagångssätt för förbättring som 

endast i ganska liten utsträckning eller inte alls arbetar med dessa frågor idag. En förening 

anger att de i ganska stor utsträckning arbetar med likabehandling idag trots att de inte direkt 

identifierade något behov av förändring.  
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I vilken utsträckning föreningarna har en tydlig bild av hur de ska gå till väga i 

förändringsarbetet redovisas i tabell 15.  

Tabell 15 Klarhet i HUR förbättringarna ska genomföras 

Svar Antal
a 

Procent 

Ja, absolut 6 60 

Ja, kanske 3 30 

Nej, inte direkt 1 10 

Nej, inte alls 0 0 
a
De tio föreningar som identifierat behov av förbättring.  

60 procent av de föreningar som identifierat behov av förbättring har ”absolut” kommit fram 

till hur förbättringarna ska genomföras, och ytterligare 30 procent har kanske funnit 

tillvägagångssätt.  

 

Sammanställningen i tabell 16 visar hur föreningarnas arbete med likabehandlingsfrågor ser ut 

idag samt i vilken utsträckning det arbetet svarar mot de framtagna handlingsplanerna. En 

förening, det vill säga åtta procent, arbetar idag i mycket stor utsträckning med de aktuella 

frågorna och har påbörjat implementeringen av handlingsplanen. Av uppställningen går även 

att utläsa att till exempel ”förening 2” har implementerat handlingsplanen i föreningen och att 

den utgör en del av föreningens ordinarie verksamhet. Samma förening anser sig i ganska 

liten utsträckning utföra ett aktivt likabehandlingsarbete idag.  
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Tabell 16 Föreningarnas arbete med likabehandlingsfrågor idag, i relation till 

 handlingsplanen 

  

Arbetar ni idag 

aktivt med 

likabehandling? 

Dagens arbete 

kontra 

handlingsplanen
a,b

 

Vad hände med handlingsplanen efter 

att den redovisats för SIBF? 

Förening 5 
Ja, i mycket stor 

utsträckning 
2 

Vi har påbörjat implementeringen av 

den i föreningen  

Förening 6 
Ja, i ganska stor 

utsträckning 
1 

Vi har påbörjat implementeringen av 

den i föreningen  

Förening 7 
Ja, i ganska stor 

utsträckning 
1 

Vi förbereder implementeringen av 

den i föreningen  

Förening 8 
Ja, i ganska stor 

utsträckning 
1 

Den utgör idag en del av föreningens 

styrdokument (t.ex. inkluderad i 

verksamhetsplanen) 

Förening 4 
Ja, i ganska stor 

utsträckning 
2 

Vi har påbörjat implementeringen av 

den i föreningen  

Förening 9 
Ja, i ganska stor 

utsträckning 
2 

Vi har påbörjat implementeringen av 

den i föreningen  

Förening 12 
Ja, i ganska stor 

utsträckning 
2 

Vi har påbörjat implementeringen av 

den i föreningen  

Förening 13 
Ja, i ganska stor 

utsträckning 
2 

Vi har påbörjat implementeringen av 

den i föreningen  

Förening 2 
Ja, men i ganska 

liten utsträckning 
1 

Vi har implementerat den och den 

utgör idag en del av föreningens 

ordinarie verksamhet 

Förening 10 
Ja, men i ganska 

liten utsträckning 
1 

Den utgör idag en del av föreningens 

styrdokument (t.ex. inkluderad i 

verksamhetsplanen) 

Förening 11 
Ja, men i ganska 

liten utsträckning 
3 

Vi förbereder implementeringen av 

den i föreningen  

Förening 1 Nej, inte alls - 
Någon annan har nog koll på var den 

är 

Förening 3 Nej, inte alls - 
Någon annan har nog koll på var den 

är 
a
I vilken utsträckning svarar dagens likabehandlingsarbete mot den handlingsplan ni tog fram 

genom SIBF:s arbetsmaterial?  

b
Svaren är angivna på en skala mellan 1 och 4, där 1 representerar ”I mycket stor 

utsträckning” och 4 representerar ”I mycket liten utsträckning”.  
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I vilken utsträckning dagens arbete motsvarar resultatet av handlingsplanen skattades till ett 

medelvärde på 1,8.  

Två föreningar anger att de inte arbetar aktivt med likabehandling idag och båda föreningarna 

representeras av respondenter som anger att ”någon annan har nog koll” på vad som hänt med 

handlingsplanen sedan den redovisats för SIBF. En förening uppger att de även har lämnat in 

sin handlingsplan till kommunen.  

Mer överskådligt visar tabell 17 antalet föreningar som arbetar med likabehandling idag. 

Tabell 17 Antal föreningar som aktivt arbetar med likabehandling idag 

  Antal Procent 

Ja, i mycket stor utsträckning 1 8 

Ja, i ganska stor utsträckning 7 54 

Ja, men i ganska liten 

utsträckning 
3 23 

Nej, inte alls 2 15 

 

62 procent av föreningarna arbetar i ganska eller i mycket stor utsträckning aktivt med 

likabehandlingsfrågor idag medan 38 procent gör det i ganska liten utsträckning eller inte alls. 

Inte någon av föreningarna hade någon ansvarig för jämställdhetsfrågor innan projektet 

genomfördes. En markant ökning har skett och idag har majoriteten av föreningarna ansvariga 

för just dessa frågor.  

Tabell 18 Antal föreningar med ansvariga för jämställdhetsfrågor före respektive efter 

projektet 

  
Ansvarig för 

jämställdhetsfrågor idag 
  

Ansvarig för 

jämställdhetsfrågor innan 

projektet 

Svar Antal Procent   Antal Procent 

Ja 8 62 
 

0 0 

Nej 5 38   13 100 

 

Tabell 18 visar att 62 procent av föreningarna idag har en ansvarig för likabehandlingsfrågor i 

verksamheten, vilket är 62 procent fler än tidigare.  
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Tabell 19 Antal föreningar med ansvariga för jämställdhetsfrågor före respektive efter 

projektet 

  

Identifiering av 

något att 

förbättra 

Kommit fram 

till HUR det ska 

förbättras 

Arbetar ni idag aktivt 

med likabehandling? 

Ansvarig för 

likabehandlings-

frågor idag 

Förening 5 Ja, absolut Ja, absolut 
I mycket stor 

utsträckning 
Ja 

Förening 6 Ja, absolut Ja, absolut 
I ganska stor 

utsträckning 
Ja 

Förening 7 Ja, absolut Ja, absolut 
I ganska stor 

utsträckning 
Ja 

Förening 8 Ja, absolut Ja, absolut 
I ganska stor 

utsträckning 
Ja 

Förening 9 Ja, absolut Ja, absolut 
I ganska stor 

utsträckning 
Nej 

Förening 12 Ja, absolut Ja, kanske 
I ganska stor 

utsträckning 
Ja 

Förening 2 Ja, absolut Ja, kanske 
Men i ganska liten 

utsträckning 
Ja 

Förening 11 Ja, absolut Ja, kanske 
Men i ganska liten 

utsträckning 
Nej 

Förening 3 Ja, absolut Nej, inte direkt Nej, inte alls Ja 

Förening 4 Ja, kanske Ja, absolut 
I ganska stor 

utsträckning 
Ja 

Förening 13 Nej, inte direkt - 
I ganska stor 

utsträckning 
Nej 

Förening 10 Nej, inte direkt - 
Men i ganska liten 

utsträckning 
Nej 

Förening 1 Nej, inte alls - Nej, inte alls Nej 

 

Tabell 19 visar att de 62 procenten (åtta föreningarna) som idag har en ansvarig för 

likabehandlingsfrågorna inte rakt över är samma 62 procent som aktivt arbetar med dessa 

frågor idag och ”Förening 3” anger att de har en ansvarig men att de inte alls arbetar med 

likabehandling idag.  
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5 Analys och Diskussion 

Studien genomfördes som en totalundersökning under årsskiftet 2010/2011. Av de 31 

innebandyföreningar som initialt anmälde sig till projektet var det 18 föreningar som 

fullföljde projektet och rapporterade in handlingsplaner till SIBF, och därmed utgjorde denna 

studies målgrupp. Av de 18 föreningarna som ingick i studien responderade 13 (en 

svarsfrekvens på 72 procent), vilkas svar studien och denna utvärdering av SIBF:s 

arbetsmaterial bygger på.    

  

5.1 Diskussion utifrån syfte och frågeställningar 

5.1.1 Arbetsmaterialet som metod 

Syftet med denna studie är att analysera i vilken omfattning den av SIBF presenterade 

arbetsmodellen varit ett bra tillvägagångssätt för berörda innebandyföreningar att arbeta med 

jämställdhetsfrågor. För att kunna avgöra det måste vi utgå från det av SIBF givna syftet med 

likabehandlingsprojektet. Målet angavs vara att respektive förening skulle arbeta fram en 

handlingsplan för hur organisationen i fråga ska verka för att vara en likabehandlande 

förening som bedriver en likabehandlande idrott (SIBF, 2009b). Mer specifikt anges det i det 

tryckta arbetsmaterialet Stor blandning – lika behandling, att föreningarna ska ”... identifiera 

vad ni behöver förbättra och hur ni ska förbättra det.” (SIBF, 2010, s. 1). Den tolkning som 

här görs av given definition är att handlingsplanen, som föreningarna även skulle rapportera 

in till SIBF, utgörs av det föreningarna kommit fram till att de behöver förbättra samt av de 

tillvägagångssätt de ska tillämpa för att förbättra detta. Den ovan gjorda tolkning är dock ett 

antagande, då det inte preciseras i arbetsmaterialet vad handlingsplanen ska bestå av för 

punkter eller information.  

Samtliga föreningar har arbetat fram handlingsplaner inom ramen för SIBF:s 

likabehandlingsprojektet, då det var ett kriterium för att ingå i studiens målgrupp. Den stora 

majoriteten av föreningarna, 77 procent (tio av 13), har kommit fram till att de mer eller 

mindre har något som behöver förbättras för att de ska bli en mer likabehandlande förening. 

Av dessa tio föreningar har 60 procent (sex föreningar) uppgett att de har en mycket klar bild 

över hur förbättringarna ska genomföras medan övriga 40 procent (fyra föreningar) ”inte 

direkt” eller ”möjligen” har kommit fram till hur förbättringarna ska genomföras. Det är med 
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andra ord 40 procent (fyra föreningar) som inte nått ett av de två mål handlingsplanen 

förväntades bestå av, det som utgörs av hur förbättringarna ska genomföras.  

Tre föreningar menar att de inte alls eller inte direkt har något att förbättra för att bli mer 

likabehandlande, åtminstone inte något de identifierat genom SIBF:s likabehandlingsprojekt. 

Därmed förutsätts de inte heller ha tagit fram några strategier för förbättring. En förening 

uppger som anledning till att de inte identifierade något behov av förbättring att 

projektgruppen tappade intresset. Vad denna förenings handlingsplan består i skulle vara 

mycket intressant att ta del av. Här går det att reflektera över en möjlig parallell till Roths 

(2007) belysande av arbetsgivare som tar fram handlingsplaner utan grund endast för syns 

skull. Vilka specifika behov respektive förening har av förbättring samt vilka specifika 

strategier de ska tillämpa för att realisera dessa förbättringar, har denna studie inte haft till 

syfte att klargöra. Därav går det inte att besvara huruvida föreningarnas identifierade behov 

motsvarar deras reella behov, och inte heller huruvida SIBF:s arbetsmodell har varit en bra 

metod att identifiera föreningarnas reella behov. Detta skulle dock vara en mycket intressant 

ingång för vidare studier.  

5.1.2 Tillhandahållna verktyg 

Av de 62 procent (åtta föreningar) som tagit del av filmen anger 75 procent (sex föreningar) 

att filmen har haft relativt liten eller ingen betydelse alls för vare sig det fortsatta arbetet med 

projektet eller för hur föreningarna använt sig av filmen i sitt arbete. Filmen upplevs med 

andra ord överlag inte som ett givande verktyg. 38 procent (fem föreningar) har inte tagit del 

av filmen och 80 procent av dessa föreningar (fyra av fem) uppger att de inte ens visste om att 

filmen existerade. Det senare kan tyckas något märkligt då de två inledande punkterna i 

arbetsprocessens första del i arbetsmaterialet Stor blandning – lika behandling, gick ut på att 

titta på samt diskutera filmen.  

Det är alltså endast 25 procent, två av de åtta föreningarna som sett filmen, som också valt att 

använda sig av den. Filmen är den enda delen i arbetsmaterialet jag upplever belyser 

kvalitativa jämställdhetsaspekter. Diskussionen i filmen förs kring vanligt förekommande 

schabloner inom idrotten, normer, värderingar och attityder samt hur de kan ta sig uttryck i 

föreningar. Till exempel tar filmen upp vad som många gånger anses vara manligt respektive 

kvinnligt inom innebandyn. Genom sitt sätt att illustrera värdegrundsfrågor och hur de tar sig 

uttryck i innebandyn berör filmen de schabloner och sociala konstruktioner Wahl et al. (2001) 

menar leder till den rådande könsmaktsordningen inom organisationer, där män vanligen ges 
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förtur. Det är också dessa kvalitativa aspekter Mark (2007) menar är grunden för att inte 

rådande normer ska befästas ytterligare. Tidigare forskning belyser denna kvalitativa kunskap 

som oerhört viktig för en långsiktig och hållbar utveckling och det är denna kvalitativa insikt 

RF (2005) belyser som bristande inom idrotten.  

Vidare framkommer bilden av att de tre K:na, kompetens, konkurrens, och klimat, vilka i 

arbetsmaterialet beskrivs som argument för att bli en vinnande förening, överlag upplevs ha 

haft en ganska och i några fall mycket stor betydelse för det fortsatta arbetet med projektet. 

Majoriteten anser att de tre K:na varit inspirerande argument, 31 procent (fyra föreningar) 

uppger att de till viss del påverkat att projektet blev av och åtta procent (en förening) uppger 

att det starkt påverkat att projektet blev av. Även om ett par föreningar inte ens reflekterat 

över de tre K:na visar denna flervalsfråga att omdömet är övervägande positivt och 

föreningarna ser de tre K:na som ett givande verktyg.  

Föreningarna uppmanades att analysera tre fokusområden i sin verksamhet ur ett 

likabehandlingsperspektiv, styrelsen, lagen samt hemsidan. 77 procent av föreningarna (tio 

föreningar) har analyserat styrelsen, åtminstone utifrån antalen kvinnor och män som sitter i 

styrelsen. 38 procent av föreningarna (fem föreningar) har gjort analyser av samtliga lag 

medan 23 procent (tre föreningar) inte har analyserat några lag. Hela 62 procent (8 föreningar) 

har inte genomfört några som helst analyser av föreningens hemsida. Ett av de verktyg 

arbetsmaterialet använder sig av är 4R-metoden. Som teoridelen redogör för bygger 4R-

metoden på 3R-metoden, ett verktyg för att systematiskt kartlägga och analysera 

organisationer. Målet är att genom kvantitativ kartläggning analysera verksamheten 

kvalitativt. För att komma åt de normer och värderingar verksamheten grundar sig i krävs en 

hel del förkunskaper. Dels krävs kunskaper gällande jämställdhet utifrån de aspekter Wahl et 

al. (2001), Olofsson (1989) och Cederberg och Olofsson (1996) tar upp, det vill säga sociala 

konstruktioner, könsmaktsordningen och hur det tar sig uttryck i idrotten och samhället. Dels 

krävs även insikten om vilken typ av frågor som måste belysas för att de kvantitativa data som 

kartläggs ska vara av den art att den kvalitativa analysen resulterar i en djupgående förståelse 

av verksamhetens kärna. Alltså räcker det kanske inte att nöja sig med huruvida det är kvinnor 

eller män som får mest taltid under möten, utan frågan bör möjligen följas upp med ett 

klargörande av vems uttalanden det är som får störst gehör i organisationen. Vem berörs av de 

frågor som ges utrymme och i vilket skede informeras olika individer om organisationens 

essentiella beslut? Det är endast 23 procent (tre föreningar) som analyserat fördelningen av 

taltid inom styrelsen. Lika stor andel, 23 procent av föreningarna, har inte genomfört någon 
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jämställdhetsanalys av styrelsen överhuvudtaget och som påpekades tidigare har den stora 

majoriteten inte analyserat hemsidan alls. Därmed kan man ställa sig frågande till vilket 

kvalitativt ”djup” föreningarnas jämställdhetsanalyser och den kunskap de inhämtat om sin 

verksamhet resulterat i. Med detta uppstår även frågetecken kring i vilken utsträckning 

arbetsmaterialet fångat in föreningarnas reella normer och värderingar, det tysta motstånd 

Skirstad (2009) framhåller fortfarande är starkt inom idrotten samt de aspekter Mark (2007) 

menar är grunden för hållbara strukturella förändringar. Hållbara strukturella förändringar 

som den teoretiska bakgrunden visat på rimligen borde vara ett mål med seriöst 

likabehandlings- och jämställdhetsarbete.   

5.1.3 Användbarhet 

Arbetsmaterialet, Stor blandning – lika behandling, upplevs av föreningarna generellt som 

lättförståeligt och med tydlig struktur. Föreningarna ger arbetsmaterialet omdömet 1,5 på 

skalan 1-4 när de uppskattar huruvida det gav 1 ”tillräckligt med tips” eller 4 ”alldeles för få 

tips”, samt omdömet 1,9 där 1 motsvarade ”till stor hjälp” och 4 ”inte till någon hjälp”.  

Anmärkningsvärt är att de tre föreningarna (23 procent) som är mest negativa till 

arbetsmaterialets användbarhet (om det gav tillräckligt med tips respektive om det var till stor 

hjälp) är de enda tre föreningarna som inte genomfört några som helst jämställdhetsanalyser 

av några av de föreslagna områdena (styrelsen, lagen och hemsidan). Två (15 procent) av 

dessa föreningar har heller inte identifierat något behov av förändring för att bli mer 

likabehandlande. Vad gäller dessa tre föreningar (”Förening 1”, ”Förening 10” och ”Förening 

11”) är då frågan om det är arbetsmaterialet som inte utgjort en bra modell med givande 

verktyg eller om det snarare handlar om dessa föreningars inställning till projektet. 

Funderingar som väcks är i vilken utsträckning föreningarna använt sig av arbetsmaterialet 

överhuvudtaget och huruvida deras handlingsplaner har ett substantiellt innehåll. 

Användbarheten upplever de som relativt låg, vilket rimligen innebär att materialet inte mötte 

deras behov. Frågan är då om de hade använt sig av materialet om det haft ett annat innehåll 

som motsvarat föreningarnas behov i större utsträckning eller om de på grund av sin 

inställning ändå inte skulle nyttjat tillhandahållna verktyg. Det kan inte så förvånande 

tilläggas att inte några av dessa tre föreningar har tagit del av filmen, då de inte visste att den 

existerade. Inte heller arbetar dessa föreningar i speciellt stor utsträckning med likabehandling 

idag, om de gör det alls. 
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”Förening 11” kom dock, utan att ha genomfört analyserna av de i arbetsmaterialet föreslagna 

fokusområden, fram till behov av förbättringar men har endast ”kanske” kommit fram till hur 

dessa förbättringar ska genomföras. Inte heller ”Förening 13” har tagit del av filmen, de har 

inte analyserat hemsidan och de har inte direkt identifierat något behov av förbättring. De fyra 

föreningar ”Förening 1”, ”Förening 10”, ”Förening 11” och ”Förening 13” utgör 80 procent 

(fyra av fem) av de föreningar som inte har någon ansvarig för likabehandlingsfrågor idag.  

Visst går det här att skönja ett mönster av att de föreningar som verkligen använt sig av 

SIBF:s arbetsmaterial och följt deras rekommendationer också kommit fram till goda resultat. 

Det ger bilden av att SIBF:s arbetsmodell varit ett bra tillvägagångssätt för dessa föreningar 

att arbeta med jämställdhetsfrågor. Men då återstår frågan varför arbetsmodellen och 

arbetsmaterialet inte varit lika framgångsrikt i de andra föreningarna. Tidigare reflekterades 

över inställningen hos de föreningar som valt att inte genomföra några av de föreslagna 

analyserna, som inte tagit del av filmen, som inte kommit fram till något behov av förändring 

och som upplever arbetsmaterialets användbarhet som relativt låg. Om det handlar om 

föreningarnas inställning, hade de då kunnat förberedas på något sätt för att därefter kunna 

hantera och ta till sig materialet och verktygen mer effektivt? Skulle det till och med kunna 

vara så att dessa föreningar inte har den grundläggande kunskap som krävs för att förstå 

fenomenen jämställdhet och ojämställdhet, och att då förståelsen för fenomenet brister finner 

de inte heller något värde i att arbeta med frågorna? En förening tappade ju intresset innan de 

kom fram till huruvida de hade något behov av förändring eller inte? Det visar på att de 

möjligen behövt en annan grund att stå på men det kan också relateras till JämStöds modell 

Trappan (SOU, 2007:15), där grundläggande förståelse utgör det första steget. I JämStöds 

modell Trappan är kartläggning och analys, bland annat i form av 4R-metoden, inte är 

aktuellt förrän i steg fem och JämStöd poängterar, av erfarenhet, riskerna med att inte starta 

från grunden. 

77 procent (tio föreningar) upplever användbarheten av arbetsmaterialet som 

tillfredsställande.  

5.1.4 Förändringsarbete  

77 procent av föreningarna (tio stycken) har, som tidigare nämnts, genomfört analyser och 

kartlagt åtminstone styrelsen. Lika stor andel av föreningarna har identifierat behov av 

förändring och samtliga föreningar har producerat någon form av handlingsplan. Dessa 

punkter, det vill säga kartläggning, analys, samt handlingsplan, beskriver Åström (2007), 

Roth (2007) och Lorentzi (2001) som gemensamma för majoriteten av arbetsmetoderna 
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avseende förändringsarbete, med tillägg av målformulering och uppföljning. Målet med 

likabehandlingsprojektet anges i arbetsmaterialet vara att föreningarna ska identifiera vad de 

behöver förbättra samt hur de ska förbättra detta (SIBF, 2010, s. 1). Målet med projektet är 

alltså fokuserat kring förändringsarbete.  

Skirstad (2009) belyser behovet av strukturella förändringar av de dominerande värderingarna 

och attityderna som råder i idrottsorganisationer och som dess medlemmar uttrycker. När det 

gäller värdegrundsfrågor är förståelsen för förändringsprocesser grundläggande. En avgörande 

aspekt för förändringsarbete är insikten om organisationers starkt reproducerande krafter som 

Mark (2007) tar upp. Mark beskriver hur dessa reproducerande krafter leder till motstånd mot 

förändring, vilket kan kopplas till Skirstads (2009) konstaterande av det tysta men starka 

motståndet mot jämställdhet inom idrottsrörelsen. Cederberg och Olofsson (1996) och Wahl 

et al. (2001) tar upp samma reproducerande krafter fast då konkretiserade utifrån hur de kan ta 

sig uttryck ur ett jämställdhetsperspektiv. Om inte insikten om detta fenomen existerar är det 

svårt att hitta vägar som tar sig runt motståndet och det är svårt att bryta de reproducerande 

krafterna. Resultatet skulle sannolikt leda till tröga förändringsprocesser där organisationen 

till slut tappar såväl intresset som orken. Av de föreningar som ”inte alls” eller ”inte direkt” 

funnit något behov av förbättring är det 33 procent (en förening) som anger att projektgruppen 

just tappat intresset medan övriga 66 procent (två föreningar) anger att de redan är jämställda 

(se sida 33). Huruvida det förlorade intresset, likväl som deklarerandet av att de redan är 

jämställda, beror på brist på insikt och kunskap om ovan behandlade fenomen framgår inte av 

studien. Inte heller framgår det i vilken utsträckning SIBF:s arbetsmaterial bidragit med 

grundläggande kunskap om förändringsprocesser, reproducerande krafter och motstånd mot 

förändring, eller om föreningarna förväntas besitta även denna kunskap sedan tidigare. 

Åström (2007, s.38) skrev att ”Man kan inte be människor göra det de inte kan.” Inte nog med 

att en verksamhet ska förändras, det krävs kunskaper för att veta hur detta ska göras. Även om 

förståelsen för aspekterna av jämställdhet finns fordras kunskap om hur långsiktigt hållbara 

förändringar genomförs.  

Mot bakgrund av vad Åström (2007), Roth (2007) och Lorentzi (2001) beskriver som 

grundläggande delar i förändringsarbete skulle SIBF:s arbetsmodell fördelaktigt kunna 

kompletteras med en målformulerings- samt en uppföljnings- och utvärderingsdel. Den i 

teoridelen presenterade metoden med nyckeltal skulle här kunna fungera mycket bra då 

nyckeltal bygger på kvantitativ data, precis det arbetsmaterialet fokuserar på.  
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5.1.5 Förankring 

I 38 procent (fem stycken) av föreningarna utgjordes projektgruppen odelat av representanter 

från föreningens styrelse. Samtliga projektgrupper har som minst haft en 

styrelserepresentation på 20 procent och resultatet tyder på att projekten generellt haft god 

förankring i föreningarnas ledning. Studien visar dessutom att projektmedlemmarna upplever 

att övriga i verksamheten varit positivt inställda till projektet. Att ledningen tar sitt ansvar 

samt att arbetet är väl förankrat hos övriga involverade i verksamheten är en 

grundförutsättning för att förändringsarbeten ska lyckas (Mark, 2007; Roth, 2007; Åström, 

2007). I detta avseende har föreningarna alltså haft mycket goda förutsättningar för ett lyckat 

förändringsarbete.  

Vikten av att starta med ledningen för att lyckas med förändringar (Rot, 2007; Åström, 2007; 

Mark, 2007) är också anledningen till varför resultatdelen redovisar hur föreningarna 

analyserat styrelsen mer ingående än övriga områden.   

5.1.5 Jämställdhetsarbete idag och i relation till projektets resultat 

I vilken utsträckning föreningarna aktivt arbetar med likabehandlingsfrågor idag varierar. 62 

procent (åtta föreningar) uppger att de i ganska stor eller i mycket stor utsträckning arbetar 

med likabehandling, medan 38 procent (fem föreningar) anger att de i ganska liten 

utsträckning eller inte alls arbetar med dessa frågor idag. De föreningar som på något sätt 

arbetar med frågorna (85 procent/elva föreningar) upplever att dagens arbete i ganska stor 

utsträckning överensstämmer med den handlingsplan som togs fram inom ramen för 

likabehandlingsprojektet. Utöver detta visar undersökningen att 46 procent (sex föreningar) 

har påbörjat implementeringen av handlingsplanen. 23 procent (tre föreningar) har kommit 

ännu längre och hos dem utgör idag handlingsplanen en del av föreningens ordinarie 

verksamhet, varav två föreningar har realiserat handlingsplanen i föreningens styrdokument.  

Majoriteten av föreningarna arbetar alltså aktivt med likabehandling idag och arbetet går i 

linje med de framarbetade handlingsplanerna. Dessa positiva besked kan mycket väl vara en 

produkt av att majoriteten av föreningarna (62 procent/åtta föreningar) även har en ansvarig 

för likabehandlingsfrågor i sin verksamhet idag, vilket inte några av föreningarna hade innan 

SIBF:s likabehandlingsprojekt. Detta visar på att SIBF:s arbetsmodell har påverkat och 

bidragit till förändring. Av vilken dignitet denna förändring är framgår dock inte av studien, 

då resultatet inte specificerar handlingsplanernas innehåll. Det är här värt att belysa att av de 

tre föreningar (23 procent) som ser ut att ha kommit längst i sitt arbete, åtminstone med 
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handlingsplanens realiserande, anger två föreningar (15 procent) att de i ganska liten 

utsträckning arbetar med likabehandling idag. Samtidigt anger dessa föreningar att dagens 

likabehandlingsarbete i mycket stor utsträckning svarar mot den handlingsplan projektet 

resulterade i. Detta leder till funderingar kring kvaliteten och omfattningen av innehållet i de 

handlingsplaner som togs fram, vilket kan relateras till Roths (2007) påpekande av 

arbetsgivare som tar fram handlingsplaner utan grund endast för att det är ett lagstadgat krav. 

Samma funderingar väcks kring i vilken utsträckning föreningarna har en ansvarig för 

frågorna endast för syns skull. Det kan tilläggas att ”Förening 9” inte har någon ansvarig för 

likabehandlingsfrågorna men arbetar ändå i ganska stor utsträckning med likabehandling idag 

och att de har kommit relativt lång i sitt arbete med handlingsplanen.  

5.1.6 Summering 

Har SIBF:s arbetsmodell varit ett bra tillvägagångssätt att arbeta med jämställdhetsfrågor när:  

 18 av de från början 31 anmälda föreningar har rapporterat in handlingsplaner till 

SIBF? 

 Tre av 13 föreningar menar att de inte har något behov av förbättring gällande 

likabehandling inom föreningen? 

 40 procent (fyra av tio) inte direkt kommit fram till hur de ska genomföra 

förbättringarna trots att just det var en stor del av målet med projektet?   

 15 procent (två av 13 föreningar) inte ens vet var handlingsplanen är idag? 

Har SIBF:s arbetsmodell varit ett bra tillvägagångssätt att arbeta med jämställdhetsfrågor när:  

 77 procent (tio av 13) av föreningarna kommit fram till behov av förbättring?  

 60 procent (sex av tio föreningar) har en klar bild av hur de ska förbättra sin 

verksamhet?   

 85 procent (elva av 13) av föreningarna arbetar med likabehandling idag?  

 62 procent fler har en specifik person ansvarig för likabehandlingsfrågor i sin 

verksamhet idag?  

 Handlingsplanen idag utgör en del av styrdokumentet hos två föreningar?  

Det är uppenbart att SIBF:s arbetsmodell har bidragit till mycket positiva resultat men i vilken 

omfattning är upp till SIBF att avgöra utifrån deras uppsatta mål. 
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5.2 Reflektioner utöver resultatet 

5.2.1 Kunskap 

Utöver vad resultatet faktiskt visar på går det även att skönja en osäkerhet i huruvida berörda 

föreningar besitter den relativt omfattande kunskap teoridelen redogör för som nödvändig och 

grundläggande för jämställdhetsintegrering, hållbart förändringsarbete och förändringsarbete 

med fokus på kärnverksamhet.   

RF bekräftar att det inom idrotten generellt inte finns tillräcklig kunskap rörande jämställdhet 

och jämställd idrott samt att det är av stor betydelse att kunskapsnivån inom dessa områden 

höjs om idrotten ska nå sina jämställdhetsmål (RF, 2005). RF trycker på behovet av 

grundläggande jämställdhetsutbildning, ökad insikt i vad jämställd idrott innebär och vikten 

av att öka kunskapen inom ”dessa områden”. Skulle detta, bristen på kunskap, kunna vara 

anledningen till den relativt stora osäkerhet som trots allt framkommer i studien? Skulle 

bristen på kunskap, gällande såväl jämställdhet som förändringsarbete, kunna vara 

anledningen till varför 23 procent (tre av 13 föreningar) angett att de inte identifierat något 

behov av förbättring och varför 40 procent (fyra av tio) av de föreningar som kommit fram till 

att de har behov av förbättringar inte har en klar bild av hur förbättringarna ska genomföras? 

Precis som Åström (2007) menar, är det svårt att göra något om man inte vet hur det ska 

göras. 

Föreningarna har i och med likabehandlingsprojektet genomfört analyser av en eller flera 

delar i verksamheten och därmed skaffat sig kunskap om den kvantitativa jämställdheten 

inom föreningen. Detta skulle av många kunna ses som ökad kunskap men endast detta 

kvantitativa vetande ligger långt ifrån den kunskap som är en förutsättning för 

jämställdhetsarbete ur ett kvalitativt eller systemförändrande perspektiv (Mark, 2007).  Även 

risken att rådande normer befästs ytterligare om inte kvalitativt arbete med fokus på värden 

bedrivs (Mark, 2007) är en väsentlig kunskap nödvändig att reflektera över, framförallt inom 

idrotten med sin fostrande funktion i samhället. Detta innebär att om föreningarna tagit fram 

handlingsplaner som enbart fokuserar på att rekrytera fler kvinnor, vilket innebär en 

kvantitativ förändring, kommer det inte på något sätt att automatiskt förändra normer, 

värderingar och tjejers förutsättningar. Tvärtom finns det en risk att rådande normer befästs 

ytterligare (Mark, 2007). Därav anser jag att det vore väsentligt att tydligt specificera för 

föreningarna vilken kunskap som krävs, eller kanske snarare på vilken nivå denna kunskap 

behövs. 
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Får föreningarna genom SIBF:s arbetsmaterial den kunskap som är en grundläggande 

förutsättning för kvalitativt jämställdhetsarbete? Eller förväntas de redan besitta denna 

kunskap? Kunskapen om könsmaktsordningen i samhället, sociala konstruktioner, idrottens 

utveckling ”av män, för män”, det tysta motståndet mot jämställdhet inom idrotten, fenomenet 

”reproduktion av mansdominans samt kvinnliga avvikare”, vad allt detta innebär för 

organisationen och hur det tar sig uttryck i samhället? Får föreningarna genom SIBF:s 

arbetsmaterial den kunskap RF (2005) menar är bristande inom svensk idrott? Eller bör det till 

framtida projekt säkerställas att föreningarna antingen redan har denna kunskap eller att de 

tillgodoses denna kunskap under projektets gång? 

5.2.2 Metoddiskussion  

Respondenterna ombeds att göra en uppskattning, en värdering av i vilken utsträckning de 

arbetar med likabehandlingsfrågor idag. Det en individ upplever som ”i mycket stor 

utsträckning” kan nästa individ likväl uppleva som ”i ganska stor utsträckning” eller till och 

med ”i ganska liten utsträckning”. Detta är dock fenomen som är svåra att komma ifrån i 

denna typ av studie och i en intervjustudie av motsvarande omfattning skulle samma 

svårigheter uppstå. Likaså går det inte att utifrån svaren utläsa respondenternas eventuella 

överdrifter respektive underdrifter, om de velat få något att låta aningen bättre än vad det 

egentligen är eller eventuella missuppfattningar. Studien har inte följt upp och kontrollerat 

eller jämfört respondenternas svar mot de faktiska handlingsplanerna de arbetade fram och 

rapporterade in till SIBF. Detta är en aspekt som bör tas med i bedömningen av de resultat 

som framkommit. 

Fråga 23 (bilaga 1) togs bort ur resultatredovisningen då flera respondenter missförstod denna 

alternativfråga och tolkade den som en flervalsfråga. Där av blev det svårt att utläsa något av 

svaren då även övriga respondenter möjligen skulle svarat med fler alternativ om de ”fått” och 

de som svarat med flera alternativ kanske skulle valt något annat alternativ om de endast valt 

ett. Inte heller svaren gällande nedlagd arbetstid på projektet redovisades i resultatet. Under 

fråga 27 uppgav respondenterna att de lagt ner allt från sju till 50 timmar på projektet. 

Respondenten som uppgav att hon/han lagt ner 50 timmar hade uppenbart missuppfattat fråga 

28 och därmed finner jag en risk att det även påverkat fråga 27. Då denna missuppfattning 

upprepades för 23 procent (tre respondenter), ansågs såväl validiteten som reliabiliteten inte 

som tillräckligt hög för att det ska vara väsentligt att redovisa dessa resultat.   



51 
 

Som alltid går det att ifrågasätta valet av frågor i enkäten. Frågor som inte direkt rör studiens 

syfte förekommer och spekulationer kan göras i hur detta påverkat studiens resultat och 

eventuellt svarsfrekvensen. Dock har dessa kompletterande frågor bidragit med en större och 

vidare förståelse för föreningarnas arbete och upplevelse av den tillhandahållna 

arbetsmodellen och därmed har även dessa frågor varit givande för studien.  

En sista reflektion när jag tagit del av verktyget kan kopplas till jämställdhetsarbete kontra 

jämställdhetsintegrering. RF samlar hela den svenska idrottsrörelsen under sig och har till 

uppgift att företräda svensk idrott i dess gemensamma intressen. Ett av dessa intressen 

beskrivs i idrottens verksamhetsidé och är att verka för en gemensam vision och värdegrund, 

vilken ska genomsyra samtliga förbund och föreningar (RF, 2009a). Även SIBF anger från sitt 

håll, genom Innebandyn Vill, att de ska utveckla och främja svensk innebandy i förenlighet 

med idrottsrörelsens verksamhetsidé (SIBF, 2005). Innebandyföreningarna runt om i landet 

bedriver sina egna verksamheter men ska göra så utifrån SIBF:s riktlinjer. RF har genom sin 

jämställdhetsplan beslutat att ”jämställdhetsperspektivet ska införlivas i den dagliga 

verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden.” (RF, 2005, s. 14). Detta är också 

den beskrivning RF använder för att definiera jämställdhetsintegrering. Slutsatsen av dessa 

konstateranden är att samtliga svenska innebandyföreningar rimligen bör arbeta med 

jämställdhetsintegrering, då jämställdhet i allra högsta grad är en värdegrundsfråga. Även om 

RF:s jämställdhetsplan endast är en uppmaning till förbund och föreningar har SIBF genom 

sina riktlinjer slagit fast att innebandyn ska utvecklas i förenlighet med idrottsrörelsens 

verksamhetsidé, det vill säga Idrotten Vill och den gemensamma värdegrunden, samt att 

föreningarna i sin tur ska bedriva sin verksamhet i förenlighet med SIBF:s riktlinjer. Som 

teoridelen redogör för innebär jämställdhetsintegrering ett inbegripande av hela 

verksamheten, samtliga processer och berör kärnverksamheten i högsta grad. Det finns 

ingenting utifrån resultatet, eller utifrån arbetsmaterialet Stor blandning – lika behandling, 

som talar för att föreningarnas handlingsplaner på något sätt omfattar åtgärder innehållande 

ett jämställdhetsperspektiv som kommer att genomsyra föreningarnas samtliga nivåer. Så 

oavsett om den av SIBF presenterade arbetsmodellen varit ett bra tillvägagångssätt att uppnå 

de mål eller det syfte likabehandlingsprojektet angavs ha, anser inte jag att detta projekt i sig 

har motsvarat de riktlinjer svensk innebandy uttryckt att de har för avsikt att arbeta efter.   
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5.3 Förslag till vidare studier  

För att få en djupare förståelse för i vilken omfattning SIBF arbetsmodell varit ett bra 

tillvägagångssätt för berörda innebandyföreningar att arbeta med jämställdhetsfrågor skulle 

det behövas en kvalitativ kartläggning av innehållet i föreningarnas handlingsplaner såväl som 

dagens likabehandlingsarbete. Som det redogjordes för tidigare har denna studie inte besvarat 

huruvida föreningarnas identifierade behov motsvarar deras reella behov, och därmed inte 

heller huruvida SIBF:s arbetsmodell har varit en bra metod att identifiera föreningarnas reella 

behov. Detta skulle dock vara en mycket intressant ingång för vidare studier.  

Tidigare studier visar tydligt på att kunskap är en grundläggande förutsättning för ett hållbart 

förändringsarbete och för jämställdhetsintegrering. Under studiens gång har det framkommit 

en hel del frågetecken kring vilken kunskap föreningarna verkligen besitter sedan tidigare 

respektive vilken kvalitativ kunskap SIBF:s arbetsmaterial bidrar med när det kommer till 

jämställdhet, förändringsarbete och jämställdhetsintegrering. Slutsatsen är att det finns ett 

behov av vidare forskning för att få en djupgående förståelse för vilken specifik kunskap 

innebandyföreningar är i behov av utifrån sina förutsättningar och sina idag befintliga 

kunskaper för att lyckas med jämställdhetsintegrering. 
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Bilaga 1 

 

Svenska Innebandyförbundets likabehandlingsprojekt 

Var vänlig och ange endast ett svarsalternativ om inte annat anges. 

 

1. Ange ditt kön.  

     Kvinna  □ 

     Man  □ 

 

2. Vilken är Din ålder?_____________________________ 

      

 

3. Vilken innebandyförening är Du aktiv inom? _______________________________________________ 

 

 

4. Vilken är Din huvudsakliga syssla i din idrottsförening?_______________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

5. Vilken är Din huvudsakliga syssla utanför din idrottsförening? _________________________________ 

 

 

6. Var Du den som tog det inledande initiativet till att din innebandyförening skulle arbeta med det 

aktuella likabehandlingsprojektet? 

     Ja □ 

     Nej □ 

 

7. Hur många i Din förening har aktivt varit involverade i er projektgrupp för det aktuella 

likabehandlingsprojektet? _________________ 

 

 

8. Hur många av föreningens styrelseledamöter har aktivt varit involverade i det aktuella 

likabehandlingsprojektet? _________________ 

 

 

9. Vad har Du haft för roll/ansvarsområde under projektets gång? _______________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 
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10. Hur har könsfördelningen sett ut i Er projektgrupp? 

    Övervägande kvinnor □ 

    Något fler kvinnor än män  □ 

    Lika många kvinnor som män □ 

    Något fler män än kvinnor  □ 

    Övervägande män □ 

 

11. Vad upplever Du har varit den allmänna inställningen i styrelsen till det aktuella 

likabehandlingsprojektet? 

    Mycket positiv  □ 

    Positiv  □ 

    Negativ  □ 

    Mycket negativ  □ 

    Jag har ingen uppfattning □ 

 

 

12. Vad upplever Du har varit den allmänna inställningen bland föreningens ledare till det aktuella 

likabehandlingsprojektet? 

    Mycket positiv  □ 

    Positiv  □ 

    Negativ  □

    Mycket negativ  □ 

    Jag har ingen uppfattning. □ 

 

 

13. Vad upplever Du har varit den allmänna inställningen i projektgruppen till det aktuella 

likabehandlingsprojektet? 

    Mycket positiv  □ 

    Positiv  □ 

    Negativ  □

    Mycket negativ  □ 

    Jag har ingen uppfattning. □ 

 

 

14. Vad upplever Du har varit den allmänna inställningen bland kanslianställd personal till det aktuella 

likabehandlingsprojektet? 

    Mycket positiv  □

    Positiv  □ 

    Negativ  □

    Mycket negativ  □ 

    Jag har ingen uppfattning. □ 

    Vi har ingen anställd personal. □ 

 

 

15. Vad har projektet gått under för rubrik inom Din förening?  

    Likabehandling  □ 

    Jämställdhet  □ 

    Annat ____________________ □ 
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16. Har ni tagit hjälp av någon/några utanför Er specifika innebandyförening med att ta fram 

handlingsplanen?  

    Ja  □ 

    Nej  □ 

    Vi har inte tagit fram någon  

    handlingsplan  □ 

Om Ja,  

16 a. Av vem/vilka? _______________________________________________________________________ 

 

Filmen 

Följande frågor kommer att beröra den trailer (på drygt en minut) respektive film (på drygt 15 minuter) om 

jämställdhet som Kristina Landgren-Carestam och Håkan Larsson medverkar i. Filmen respektive trailern ligger 

på SIBF hemsida för det aktuella likabehandlingsprojektet. 

17. Har Du tittat på trailern om jämställdhet på SIBF hemsida? 

     Ja □ 

     Nej □ 

 

 

18. Har Du tittat på filmen om jämställdhet på SIBF hemsida? 

     Ja □ 

     Nej □ 

 

Om Nej,  

18 a. Vad är den huvudsakliga anledningen till att Du inte tagit del av filmen? 

   Visste inte om att den fanns  □ 

   Glömde bort att titta på den  □ 

   Verkade inte intressant  □ 

   De andra kollegorna tyckte inte om den □ 

   Annat _________________________________ □ 

 

Om Ja,  

18 b. Hur stor del av filmen har Du sett?  

     < 5 min □ 

     5-10 min □ 

     > 10 min □ 

 

18 c. Om Du inte sett hela filmen, vad är då anledningen till detta? _________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

19. Har filmen haft betydelse för det fortsatt arbetet med projektet? 

    I mycket stor utsträckning  □ 

    I ganska stor utsträckning  □ 

    I ganska liten utsträckning  □ 

    Inte alls  □ 
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20. Har Din förening använt sig av filmen i det fortsatt arbetet med projektet? 

    I mycket stor utsträckning  □ 

    I ganska stor utsträckning  □ 

    I ganska liten utsträckning  □ 

    Inte alls  □ 

 

Om Ja,  

20  a. Hur har Din förening använt sig av filmen i det fortsatt arbetet med projektet? (Markera samtliga 

alternativ som stämmer.) 

   Som en introduktion av projektet för Er  

   i projektgruppen  □ 

   För att förankra projektet i den övriga  

   organisationen i föreningen  □ 

   För att förankra projektet hos spelare  

   och föräldrar   □ 

   För att få igång en diskussion om  

   jämställdhet inom arbetsgruppen □ 

   För att göra reklam för vad Er förening  

   arbetar med för frågor  □ 

   Annat _________________________________ □ 

 

 

 

Arbetsmaterialet ”stor blandning – lika behandling” 

Tre K 

21. Har de tre K:na, Kompetens, Konkurrens och Klimat, som nämns i arbetsmaterialet haft betydelse för 

hur projektgruppen arbetat med likabehandlingsprojektet?  

    I mycket stor utsträckning  □ 

    I ganska stor utsträckning □ 

    I ganska liten utsträckning  □ 

    Inte alls  □ 
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22. På vilket sätt har de tre K:na, Kompetens, Konkurrens och Klimat, påverkat projektgruppens inställning 

till det aktuella likabehandlingsprojektet? (Markera samtliga alternativ som stämmer.) 

 

   De har varit argument som starkt påverkat att  

   projektet blev av  □ 

    De har varit argument som till viss del påverkat  

   att projektet blev av   □ 

   De har varit ledord genom hela projektet  □ 

   De har varit inspirerande argument □ 

   Vi har i projektgruppen inte reflekterat  

   nämnvärt över de tre K:na  □ 

   Det har inte påverkat gruppen alls □ 

   Jag har inte ens reflekterat över att dessa ord  

   nämnts i arbetsmaterialet   □ 

   Annat _________________________________ □ 

  

 

 

23. På vilket sätt har de tre K:na, Kompetens, Konkurrens och Klimat, påverkat ert praktiska arbete med 

det aktuella likabehandlingsprojektet? 

 

   De har påverkat upplägget av projektet  □ 

   De har påverkat arbetsmetoderna □ 

   De har påverkat sammansättningen av  

   projektgruppen   □ 

   De har påverkat diskussionerna   □ 

   De har inte påverkat vårt praktiska arbete  □ 

   Annat _________________________________ □ 

 

 

Tre fokusområden  

SIBF pressenterade tre områden som de önskade att ni skulle arbeta med: styrelsen, lagen och hemsidan. 

Följande frågor rör analysen av dessa tre huvudområden samt de delområden arbetsmaterialet föreslagit.  

 

24. Har din förening genomfört en jämställdhetsanalys av styrelsen? 

     Ja □ 

     Nej □ 

 

Om Nej, gå till fråga 25 

 

Om Ja,  

24 a. Har din förening analyserat fördelningen av antal kvinnor och män inom styrelsen? 

     Ja □ 

     Nej □ 
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24 b. Har din förening analyserat fördelningen av positioner mellan kvinnor och män inom styrelsen? 

     Ja □ 

     Nej □ 

 

 

24 c. Har din förening analyserat fördelningen av arvode mellan kvinnor och män inom styrelsen? 

    Ja  □ 

    Nej  □ 

      Det utgår inget arvode  □ 

 

 

24 d. Har din förening analyserat fördelningen av taltid mellan kvinnor och män inom styrelsen? 

     Ja □ 

     Nej □ 

 

24 e. Har din förening analyserat fördelningen mellan kvinnor och män vid representationstillfällen av 

styrelsen? 

     Ja □ 

     Nej □ 

24 f. Har din förening analyserat fördelningen av förmåner för kvinnor och män inom styrelsen? 

                            Ja  □ 

                 Nej  □ 

                          Det utgår inga särskilda  

    förmåner  □ 

 

24 g. Har din förening analyserat fördelningen av genomgångna utbildningar mellan kvinnor och män inom 

styrelsen? 

    Ja  □ 

    Nej  □ 

    Föreningen bidrar inte med  

    utbildningsmöjligheter □ 

24 h. Har din förening analyserat fördelningen mellan kvinnor och män inom ytterligare något område 

rörande styrelsen? 

     Ja □ 

     Nej □ 

Om Ja, 

24 i. Vad för område/områden______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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25. Har din förening genomfört en jämställdhetsanalys av lagen? 

    Ja, i samtliga lag □ 

    Ja, i de flesta lag □ 

    Ja, men bara i några lag  □ 

    Nej, inte i några lag □ 

 

Om Nej, gå till fråga 26 

 

Om Ja,  

25 a. Har din förening analyserat fördelningen av antalet kvinnliga och mannliga ledare i lagen? 

    Ja, i samtliga lag □ 

    Ja, i de flesta lag □ 

    Ja, men bara i några lag  □ 

    Nej, inte i några lag □ 

 

25 b. Har din förening analyserat fördelningen av träningstider mellan tjej- och killagen? 

     Ja □ 

     Nej □ 

 

 

25 c. Har din förening analyserat fördelningen mellan kvinnliga och manlig spelare i föreningen? 

     Ja □ 

     Nej □ 

 

 

25 d. Har din förening analyserat fördelningen av antal kvinnliga och manliga resurspersoner i lagen? 

    Ja, i samtliga lag □ 

    Ja, i de flesta lag □ 

    Ja, men bara i några lag  □ 

    Nej, inte i några lag □ 

 

25 e. Har din förening analyserat fördelningen av utrustning mellan de kvinnliga och manliga lagen? 

     Ja □ 

     Nej □ 

 

25 f. Har din förening analyserat fördelningen av träningsmatcher och/eller cuper mellan de kvinnliga och 

manliga lagen? 

     Ja □ 

     Nej □ 

25 g. Har din förening analyserat fördelningen mellan kvinnor och män inom ytterligare något område 

rörande lagen? 

     Ja □ 

     Nej □ 

Om Ja, 

25 h. Vad för område/områden______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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26. Har din förening genomfört en jämställdhetsanalys av föreningens hemsida? 

     Ja, fullt ut □ 

     Ja, till viss del  □ 

     Nej, inte alls □ 

 

Om Nej, gå till fråga 27 

 

Om Ja,  

26 a. Har din förening analyserat startsidan ur ett jämlikhetsperspektiv?  

     Ja □ 

     Nej □ 

26 b. Har din förening analyserat fördelningen av bilder på killar respektive tjejer på föreningens hemsida? 

     Ja □ 

     Nej □ 

26 c. Har din förening analyserat hur lagen pressenteras på föreningens hemsida? 

     Ja □ 

     Nej □ 

26 d. Har din förening analyserat ytterligare något område rörande föreningens hemsida? 

     Ja □ 

     Nej □ 

Om Ja, 

26 e. Vad för område/områden______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Tidsangivelser och tidsåtgång 

27. Hur många arbetstimmar skulle Du uppskatta att Du har lagt ner på likabehandlingsprojektet? ______ 

 

28. Hur många arbetstimmar skulle Du uppskatta att projektgruppen totalt har lagt ner på 

likabehandlingsprojektet (samtliga involverades timmar gemensamt)?__________________________ 

 

29. Hur upplever Du att detta stämmer överens med de uppskattade tidsangivelserna angivna i 

arbetsmaterialet? 

    I mycket stor utsträckning  □ 

    I ganska stor utsträckning □ 

    I ganska liten utsträckning □ 

    Inte alls  □ 

 

30. Vid hur många tillfällen har projektgruppen träffats? ______________________________________ 

 

 



64 
 

 

Handlingsplanen 

31. Har Din förening identifierat något som ni behöver förbättra för att ni ska bli en mer likabehandlande 

förening?  

    Ja, absolut  □ 

    Ja, kanske  □ 

    Nej, inte direkt  □ 

    Nej, inte alls  □ 

Om Nej, 

31 a. Vilket svar passar bäst in på resultatet av er likabehandlingsanalys? (Gå därefter direkt till fråga 32.) 

   Vår förening är redan jämställd  □ 

   Skillnaden är så liten att det inte spelar  

   någon större roll  □ 

   Vi i projektorganisationen tappade  

   intresset   □ 

   Annat,    □ 

   nämligen ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Om Ja, 

31 b. Har ni kommit fram till HUR ni ska förbättra detta? 

    Ja, absolut  □ 

    Ja, kanske  □ 

    Nej, inte direkt  □ 

    Nej, inte alls  □ 

Om Ja,  

31 c. Är de aktuella förändringarna förankrade i föreningens styrelse? 

    Ja, absolut  □ 

    Ja, kanske  □ 

    Nej, inte direkt  □ 

    Nej, inte alls  □ 

 

Om Nej,  

31 d. Har dessa frågor tagits upp i föreningens styrelse? 

   Ja, och vi har inlett arbetet med dem □ 

   Ja, de har nämnts men inte bearbetats □ 

   Ja, det har tagits upp och bearbetats □ 

   Nej, de har inte tagits upp  □ 
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Pedagogik och lättförstålighet 

 

32. Hur upplever Du SIBF:s arbetsmaterial ”Stor blandning –lika behandling”? (Marker det alternativ som i 

störst utsträckning stämmer in.) 

       

Lättförståligt      Svårförståligt 

          □             □            □            □ 

 

Har haft en tydlig struktur     Ostrukturerat 

          □             □            □            □ 

 

Gav tillräckligt många tips på                           Gav alldeles för få tips på analys-/ 

analys-/granskningsområden                      granskningsområden 

          □            □            □            □ 

 

Har varit till stor hjälp vid framtagandet    Har inte varit till någon hjälp vid framtagandet 

av en handlingsplan                      av en handlingsplan 

          □            □            □            □ 

 

Nuläge 

33. Arbetar Din förening i dag aktivt med likabehandling? 

                           Ja, i mycket stor utsträckning  □ 

                           Ja, i ganska stor utsträckning □ 

                           Ja, men i ganska liten utsträckning  □ 

                           Nej, inte alls  □ 

 

Om Ja,  

33 a.  I vilken utsträckning svarar dagens likabehandlingsarbete mot den handlingsplan Ni tog fram genom 

SIBF:s arbetsmaterial? 

I mycket stor utsträckning            I mycket liten utsträckning 

          □            □            □            □ 

 

34. Har Din förening någon ansvarig för likabehandlings-/jämställdhetsfrågor idag? 

     Ja □ 

     Nej □ 
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35. Hade Din förening någon ansvarig för likabehandlings-/jämställdhetsfrågor innan Ni drog igång arbetet 

med SIBF:s likabehandlingsprojekt? 

     Ja □ 

     Nej □ 

 

 

36. Vad hände med handlingsplanen efter att den redovisats för SIBF? 

   Den har slängts    □ 

   Den har tappats bort   □ 

   Någon annan har nog koll på var den är  □ 

   Vi förbereder implementeringen av den 

    i föreningen    □ 

   Vi har påbörjat implementeringen av den  

   i föreningen    □ 

   Vi har implementerat den i föreningen och den utgör idag 

   en del av föreningens ordinarie verksamhet  □ 

   Den utgör idag en del av föreningens styrdokument  

   (t.ex. inkluderad i verksamhetsplanen) □ 

   Annat _________________________________ □ 

   

  

Något övrigt du vill förmedla:_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2  
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