
Vi måste göra någonting åt det 
En kvalitativ studie av Svenska skolidrottsförbundets jämställdhets- & inkluderingsarbete. 

 

Ellen Wickberg Månsson & Josefin Julin 

  

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap 

Examensarbete 15 hp 

Genusvetenskap kandidatkurs 30 hp 

Vårterminen 2018 

Handledare: Kalle Berggren 

English title: We have to do something about it 



 
 

Abstract 

This essay came into existence as a result of a collaboration between us, two students in gender 

studies working on our bachelor thesis, and an employee at Svenska skolidrottsförbundet. The 

paper explores diversity and gender equality work within this organization, and the main focus 

is how people holding leading positions within the organization express their view on equality 

and diversity work. To do this, we have completed interviews with 6 different people in leading 

positions, as well as participant observation during the association meeting (förbundsmötet), 

which is the highest decision-making authority within the organization. We have analyzed our 

data with inspiration from feminist theory, organization theory, as well as some earlier 

conducted studies from the field of sports, all with a primary focus on gender and diversity 

questions. The conclusion shows that there is a discrepancy between the self-image some 

members of the organization express in regard to their equality and diversity work, the work 

they actually do, and the views they hold in relation to increased equality within the 

organization. In other words, the actions do not match the description. The reasons behind this 

are complex, but some possible explanations we found is the reproduction of negative 

masculinity norms, the homogeneity within the decision-making bodies of the organization, 

and dissonance in approaches to diversity and equality work between members within the 

organization. In our opinion, one important element for the organization to regard in future 

work is to make sure that knowledge concerning gender and diversity is shared with all 

members involved in their day-to-day activities. Especially since Svenska skolidrottsförbundet 

is an arena for children and youths to develop, grow and play.   
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1. Inledning 

… det har väl kommit igång på vissa håll men det har ju inte gett det resultat man hade velat. Då 

hade det framgått på det här förbundsmötet, om det hade varit framgångsrikt. Men vi måste göra 

någonting åt det! 

 

- Nyvald styrelseledamot Svenska skolidrottsförbundet  

 

I dag har all offentlig verksamhet i Sverige uppdraget att integrera ett jämställdhetsperspektiv i 

alla delar av sin verksamhet. Arbetet med att skapa ett mer jämställt och inkluderande Sverige 

är ett samhällsprojekt som pågått under en längre tid (Lindholm & Callerstig 2011: 82, 

Olofsdotter 2009: 12, SOU 2015). Samtidigt är de dokumenterade framsteg som kan påvisas 

tvetydiga och arbetet har en tendens att fastna på policynivå hos ett begränsat antal individer, 

gällande jämställdhetsarbete inom organisatorisk verksamhet (Bacchi & Eveline2010, 

Wickman 2012, Ahmed 2012). Det har dock blivit ett sätt för organisationer att legitimera sin 

verksamhet och positionera sig i framkant genom att påvisa ett väl framskridet 

jämställdhetsarbete. Trots god vilja fastnar arbetet många gånger i att enbart tala eller skriva 

om förändring, istället för att faktiskt vara en del av förändringen.  

 

Ett exempel på detta är den svenska idrottsrörelsen. En stor del av den svenska idrottsrörelsen 

utgörs av Riksidrottsförbundet. Under cirka 40 år har Riksidrottsförbundet haft mål om att 

realisera jämställdheten i den egna verksamheten. Den senaste jämställdhetsplanen är från 

2005, men är inte längre i bruk. Istället har jämställdhetsmål formulerats som ska vara uppnådda 

år 2025. Samtidigt är merparten av dessa mål samma som framställdes i jämställdhetsplanen 

från 2005 (Riksidrottsförbundet 2018, Svenska Rugbyförbundet 2018). I denna uppsats 

presenteras flera studier som tagits fram om den svenska idrottsrörelsens jämställdhets- och 

inkluderingsarbete, varav de flesta presenterar liknande resultat. De pekar på att det går trögt 

gällande arbetet med ökad jämställdhet och inkludering, samt att det finns få exempel på hur de 

åtgärder som föreslagits implementerats i Riksidrottsförbundets verksamhet. Resultaten tyder 

på att det finns en tendens att placera problemet utanför den egna verksamheten, vilket gör att 

man betraktar problemen som bortom organisationens inflytande. 
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Ett av Riksidrottsförbundets medlemsförbund är Svenska skolidrottsförbundet, vars verksamhet 

är menad att vara en plats där barn och unga själva ska sätta villkoren för sitt idrottande, gärna 

i anslutning till skoldagen (Svenska skolidrottsförbundet 2018). Något som gör förbundet 

speciellt intressant är att verksamheten organiseras av barn och unga, för barn och unga med 

hjälp av ett vuxenstöd. Samtidigt önskar Svenska skolidrottsförbundet att verka för att 

deltagandet i en skolidrottsförening ska uppmuntra barnen att bli ledare och vara ett sätt att lära 

sig om grunderna i en demokrati.  

 

Det är med bakgrund av situationen som beskrivits ovan, samt de formuleringar som vi funnit 

i Skolidrottsförbundets styrdokument kring inkludering- och jämställdhet som vår 

frågeställning vuxit fram. När vi började sätta oss in i hur Skolidrottsförbundet som organisation 

fungerade samtalade vi mycket med en anställd inom förbundet, som initierat detta samarbete 

med oss. Genom dessa samtal väcktes vårt intresse för den diskrepans som tycktes finnas mellan 

det vi läst i organisationens måldokument och den information vår kontaktperson gav oss. 

Diskrepansen synliggjordes sakta men säkert mellan organisationens bild av sig själv som ett 

progressivt förbund ur jämställdhets- och inkluderingsperspektiv, respektive det vår 

kontaktperson gav uttryck för. Detta blev bakgrunden till att vi ville veta mer om 

Skolidrottsförbundets arbete för ökad inkludering och jämställdhet.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Vårt syfte är att skapa en bild av vad som sägs och görs inom Svenska skolidrottsförbundet i 

relation till dess jämställdhets- och inkluderingsarbete. Vi vill kontrastera den självbild av att 

vara en inkluderande verksamhet som målas upp i delar av vårt material, mot hur vissa 

nyckelpersoner inom Svenska skolidrottsförbundet talar om verksamhetens jämställdhets- och 

inkluderingsarbete. För att undersöka detta utgår vi från följande två frågeställningar:  

 

• Hur görs genus, inkluderings- och jämställdhetsarbete på diskursnivå? Det vill säga, hur 

nyckelpersoner talar om jämställdhets- och inkluderingsarbetet. 

• Hur görs genus, inkludering- och jämställdhet på interaktionsnivå? Detta undersöks 

genom observation under förbundsmötet 2018. 
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1.2.1 Begrepp och förkortningar 
 

RF - Riksidrottsförbundet 

SF - Specialidrottsförbund 

SSIF – (Svenska) Skolidrottsförbundet 

SIF - Skolidrottsförening 

SDF – Svenska Skolidrottsförbundets distriktsförbund  

1.2.2 Förbundsmöte 
 

Vartannat år har Svenska skolidrottsförbundet sitt förbundsmöte. Då samlas ombud från landets 

alla distrikt för att ta beslut och utforma planer för förbundets verksamhet de kommande två 

verksamhetsåren. Det är också då Skolidrottsförbundets centrala styrelse väljs. Förbundsmötet 

är verksamhetens främsta styrande organ. 

1.2.3 Jämställdhet, jämlikhet och inkludering 
 

Vår mening är att man hellre bör tala om inkludering än integration, då integration syftat till att 

anpassa någonting utanförstående i en redan existerande kontext. Att inkludera någonting 

handlar om att välkomna ömsesidig påverkan.  

  

I denna uppsats använder vi oss växelvis av begreppen jämställdhet, jämlikhet och inkludering. 

Jämställdhetsbegreppet har ursprungligen handlat om att uppnå jämställdhet mellan könen 

(Sunnel Grinups et al. 2018). I det samhälleliga talet idag likställs det ofta med generellt arbete 

för ökad inkludering och jämlikhet, samt arbete för ökad mångfald. Att begreppet används på 

detta sätt framgår av både tidigare forskning och teori i denna uppsats. Det gäller även vad våra 

informanter ofta syftat till när de talat om jämställdhetsarbete inom Skolidrottsförbundet. 

Konsekvensen har blivit att jämställdhetsbegreppets funktion i vissa fall närmast blivit som 

paraplybegrepp för allt arbete för ökad inkludering. Eftersom vi själva menar att denna typ av 

arbete inom samhälleliga instanser alltid bör sträva efter ökad inkludering och jämlikhet för alla 

– inte enbart på basis av kön, har vi istället valt att se begreppet ökad inkludering som vårt 

paraplybegrepp. När vi pratar om ökad inkludering menar vi således arbete med inkludering, 

jämställdhet och jämlikhet för alla.  
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Vi har förhållit oss till ovannämnda begreppsförskjutning genom att använda oss av begreppet 

jämställdhet i de fall vi hänvisar till en källa som använder sig av begreppet främst i dess 

ursprungliga mening. Vi har dock gjort egna distinktioner hos källor och i våra informanters 

tal. När vi menat att kontexten påvisar en bredare tillämpning av begreppet jämställdhet har vi 

istället använt oss av begreppen mer inkluderande verksamhet, arbete för ökad inkludering 

och/eller jämlikhet. Det sistnämnda betraktar vi som en könsneutral variant av begreppet 

jämställdhet, som implicerar ett intersektionellt feministiskt perspektiv. Detta innebär att ta 

hänsyn till hur olika samhälleliga faktorer tillsammans utgör en individs subjektsposition, 

såsom exempelvis socioekonomisk bakgrund, klass och hudfärg (de los Reyes 2005).  

2. Tidigare forskning 

Forskningsfältet som vår studie placerar sig inom är brett och blandat då både teorier och studier 

rörande organisation, ledarskap, idrott, genus och jämställdhet är relevanta. De studier som blir 

presenterade nedan är långt ifrån ett uttömmande avsnitt av dessa fält. I stället är målet att 

erbjuda ett smakprov på den forskning som gjorts inom idrotten i förhållande till genus och 

inkludering. I samband med detta presenteras också några delar ur statliga utredningar då det 

finns en stark och tydlig koppling mellan samhället, politiken och idrottsrörelsen där 

Skolidrottsförbundet ingår. På många sätt är det med bakgrund i dessa rapporter, utvärderingar 

och studier som jämställdhetsarbetet inom idrottsrörelsen tagits fram.  För oss har det blivit 

tydligt att politiska beslut är helt avgörande för jämställdhets- och inkluderingsarbetets vara 

eller icke-vara inom Skolidrottsförbundet, samt inom idrottsrörelsen som helhet. Vidare har vi 

valt att peka på några tidigare studier som lagt sitt fokus på hur förhållandet mellan kvinnor och 

män ser ut i organisatoriska sammanhang då dessa har en direkt koppling till möjligheterna för 

ett lyckat jämställdhetsarbete.  

2.1 Idrotten och jämställdheten  
 

I det inledande arbetet med denna uppsats blev det fort tydligt att det finns en stor kunskapsbank 

i form av utvärderingar och studier med tillhörande förslag på åtgärder inom idrottsrörelsen 

rörande ämnena jämställdhet och jämlikhet. Till exempel finns det en utvärdering av idrottens 
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jämställdhetsarbete mellan 2005–2010 bestående av inte mindre än 40 fristående 

forskarrapporter. 2007 sammanställdes även ett liknande arbete - Sexualiseringen av idrottens 

offentliga rum, bestående av 28 dylika rapporter, men i detta fall med fokus på just 

sexualiseringen inom idrotten och hur denna ska motverkas. En av rapporterna i 

”Sexualiseringen av idrottens offentliga rum” är skriven av Eva Olofsson som har forskat 

mycket på just idrott och kön. Hon skriver att idrottens jämställdhetsarbete har haft svårt att få 

genomslag på förbundsnivå och visar även hur det ser ut på föreningsnivå (Olofsson 2007). 

 

För att illustrera detta har hon genomfört en studie av jämställdhetsprojektet självklart samma 

möjligheter inom Västerbottens idrottsförbund. Projektet som bedrevs under 2004–2006 hade 

som mål ”att öka kunskapen om jämställdhet och ta fram enkla metoder för att på ett effektivt 

sätt arbeta med dessa frågor inom idrotten” (Olofsson 2007: 57). Inledningsvis bjöd man in ett 

stort antal föreningar att delta i projektet, men trots att föreningarnas ledare personligen 

kontaktades och föreningarna erbjöds gratis utbildning var det ingen som anmälde intresse för 

att delta. Samtidigt angav samtliga föreningar att jämställdhetsfrågan var av vikt. Först när ordet 

jämställdhet togs bort ur projektets namn, och fler konkreta exempel på vad som kunde 

åstadkommas inom ramen för projektet presenterades, valde ett antal föreningar att involveras 

i projektet. Olofsson (2007) konstaterar att det finns en medvetenhet hos både föreningsledare 

och aktiva idrottsutövare om att svensk idrott inte är jämställd, samtidigt som intresset för arbete 

i frågorna är relativt svalt. Det konkreta material och den personliga support som eventuellt 

finns som hjälp och stöd i ett sådant arbete är dessutom begränsat och svårt att tillgå. Olofsson 

(2007) påpekar att flera studier visat att jämställdhetsarbete inom idrotten har dåligt genomslag, 

även på nationell nivå inom Specialidrottsförbunden. Hon menar att hennes arbete belyser hur 

svårt jämställdhetsfrågor har att nå ut från den centrala nivån till de regionala organisationerna 

och föreningarna, även där kunskap och engagemang hos enskilda ledare på SF-nivå är stor. En 

förklaring till detta menar Olofsson (2007:57) kan vara avsaknad av konkret material som 

föreningarna kan använda sig av i arbetet, till trots för att Riksidrottsförbundets hemsida 

innehåller mycket information i form av statistik och viktiga milstolpar. Vidare identifierade 

Olofsson (2007) hos sina informanter faktorer såsom ett starkt motstånd mot kvotering, med 

argumentet att kompetens måste vara den reglerande faktorn för position inom ett förbund, och 

att anställa en person med anledning av dennes kön skulle vara kränkande. Hon visar även på 

att de flesta deltagande ledarna i studien klarar av att skönja ojämlikhet längre ifrån den egna 

idrotten och föreningslivet de kommer. En bidragande faktor till denna ”blindhet” skulle enligt 
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Olofsson (2007) kunna vara obehaget i att inse hur, och att, man själv är med och upprätthåller 

samt legitimerar ojämställdhet inom det egna förbundet. 

 

Slutligen menar Olofsson (2007) att det är genuskunskap som krävs för att utmana förhärskande 

normer inom idrottsrörelsen. Artikeln kopplar således ihop motstånd med okunskap i frågan 

om jämställdhet. Idrotten är en viktig uppväxtmiljö för ungdomar idag vilket gör den till en 

viktig arena att granska kritiskt. Samtidigt påpekar Olofsson (2007) att kunskapen om idrottens 

jämställdhetsarbete och hur detta konkret bör och ska bedrivas, är mer knapp än den 

individuella kunskapen om könskonstruktioner och ojämställdhet bland föreningsledare och 

deltagare, något som även intervjustudien pekar på. Hon menar trots detta att själva ordet 

jämställdhet skrämmer. Framgångsrikt jämställdhetsarbete på föreningsnivå måste därför enligt 

henne bedrivas strategiskt med utgångspunkt i aktiva ledares och utövares vardag (Olofsson 

2007: 51–59).  

2.1.1 Myrsteg mot en jämställd idrott 
 
I likhet med sin kollega Eva Olofsson, har pedagogen Kim Wickman som också forskat om 

idrott, genus och jämställdhet, sett på jämställdheten inom idrotten. Hon skriver i artikeln 

Myrsteg mot en jämställd idrott (2012) att det går trögt med jämställdheten och jämlikheten 

inom idrotten, trots att ämnet behandlats vid upprepade tillfällen i alltifrån stadgar, beslut och 

riktlinjer, till kunskapsöversikter, policydokument och idrottsvetenskapliga studier. Vidare 

skriver Wickman (2012: 10) att deras utvärdering pekar på att det finns en tydlig diskrepans 

mellan vad som sägs och vad som görs inom Riksidrottsförbundet, något som tidigt i processen 

med denna uppsats fångade även vårt intresse. Enligt Wickman (2012) gäller denna diskrepans 

inte enbart frågan om jämställdhet mellan män och kvinnor, utan även jämlikhet i fråga om 

etnicitet och funktionalitet. Wickman (2012) konstaterar i linje med Olofsson (2007) att kunna 

utveckla möjligheterna för en mer inkluderande idrottsrörelse är en fråga om ledning, vilja, 

resurser och framförallt rätt kunskap.  

 

Utvärderingen av Idrottslyftet följer samma mönster som utvärderingarna av tidigare satsningar.  

Exempel på detta är att förbunden har svårt att inta ett kritiskt förhållningssätt till den egna 

verksamheten, samt att överrepresentation av ett kön sällan problematiseras. Enligt Wickman 

(2012: 13) framgår också att konkreta strategier för att genomföra strukturella förändringar 

saknas. Samtidigt har de intervjuer som genomförts visat att enskilda personer inom förbunden 
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inte sällan är kritiska till den egna verksamheten. En av slutsatserna som författaren gör är att 

förbundet på ett overksamt sätt undviker diskriminering genom att hänvisa till policydokument, 

men samtidigt låter bli att arbeta i förebyggande syfte med långsiktiga åtgärder.  

 

En möjlig förklaring som lyfts fram av Wickman (2012) är att jämlikhet och jämställdhet i 

idrottsorganisationer som regel innebär en blandning av olika nivåer. I förhållande till de mål 

som sätts upp angående jämställdhet och jämlikhet så är det en mix av direktiv från statlig och 

politisk nivå, centralt på förbundsnivå och även lokalt på verksamhetsnivå hos medlemmarna i 

respektive förening. Det är alltså samspelet mellan dessa skilda intressegrupper som kan utgöra 

en av orsakerna till att jämlikhetsarbetet går så trögt framåt inom idrottsrörelsen. Avslutningsvis 

pekar författaren på att det är viktigt att diskriminerande incidenter inte ses som enskilda fall 

utan lyfts fram som ett systematiskt mönster av diskriminering. Detta är ett helt avgörande 

förhållningssätt om jämlikhetsmålen ska bli verklighet. Det krävs att problemen med jämlikhet 

och jämställdhet iakttas som ett samspel av strukturella, institutionella och individuella orsaker 

som bidrar till utsatthet och gör att flera aktiva inom idrottsrörelsen och potentiella framtida 

utövare särbehandlas negativt (Wickman 2012: 14). I detta sammanhang är det också relevant 

att se på studier rörande inkludering i ett bredare perspektiv inom idrotten, något som vi lyfter 

nedan.   

2.1.2 Inkludering inom idrotten 
 

En av satsningarna som gjorts för att lägga fokus på inkluderingen inom idrotten är Idrottslyftet, 

som föregicks av satsningen Handslaget. Idrottsvetaren Jesper Fundberg och etnologen Oscar 

Pripp har gjort en studie för att analysera hur aktörer inom satsningen Handslaget hanterat 

mångfaldsfrågor.  De skriver att idrotten ofta beskrivs som tillgänglig i sin natur, samtidigt som 

man vet att inte alla känner sig lika välkomna inom idrottsrörelsen. Fundberg och Pripp (2007) 

har velat se på i vilken utsträckning man försöker göra idrottens organisationer öppen för fler, 

och i hur stor utsträckning man försöker göra fler individer öppna för idrotten. Studiens metod 

har varit samtalsintervjuer och analys av skriftligt material från projektet och i analysen utgår 

Fundberg och Pripp från begreppen om, för, med och av. I vilken utsträckning handlar 

satsningarna om mångfald, i vilken grad kan satsningarna vara för underrepresenterade grupper, 

i vilken mån sker satsningarna med representanter för dessa grupper, och vilka definieras 

problemen av? Fundberg och Pripp (2007) menar att problemformuleringarna kring att nå och 

behålla barn och unga inom idrottsrörelsen ofta förläggs utanför den egna verksamheten. 
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Orsaken till problematiken ser man som samhällsstrukturer som till exempel kön och klass, 

samt bristande föräldraengagemang, vilket betraktas som externa faktorer bortom den egna 

rörelsens räckvidd. Fundberg och Pripp (2007) menar att man inom ramen för projektet sällan 

lyfter problematik kopplad kring förbundets egna strukturer. Det vill säga vilka som är med, 

vilka som leder och tränar samt vilka ekonomiska och sociala villkor som råder inom respektive 

idrott. Något som leder oss in på nästa tema, nämligen den diskursen kring mångkultur och 

idrottande.  

Fundberg (et al. 2007) skriver vidare i artikeln Idrott som orientalisk dans – sexualisering i ett 

postkolonialt perspektiv om problematiken kring hur frågor om föräldrarnas roll i barnens 

idrottande i vissa fall kan vara en del i ett större mönster ur perspektivet ”majoritetens undran 

om den Andre” (Fundberg et al. 2007: 18). Då handlar det främst om hur frågor rörande 

föräldrarnas godkännande av idrottande unga tjejer utgår ifrån en vidare diskurs där 

”invandrarflickor” sexualiseras. Genomgående uppfattningar kring att om flickor med 

invandrarbakgrund inte idrottar så måste det bero på att de kontrolleras av sina fäder. Fundberg 

(et al. 2007) menar att i detta så formas en diskurs kring mångkultur och idrott. Därför är det 

viktigt att fråga sig vem eller vilka är det som skapar denna diskurs och vilka effekter får den, 

något vi kommer beröra vidare i analysen. 

Avslutningsvis vill vi belysa att det med bakgrund av ovanstående studier kan konstateras att 

idrottsrörelsen som helhet har många utmaningar för att nå en jämställd- och jämlik verksamhet. 

Faktumet att det finns så otroligt många studier som berör detta är ett tecken på att det verkar 

vara svårt att få organisationerna inom idrottsrörelsen att ta till sig den kunskap som lyfts fram. 

En komplettering till detta perspektiv finns i den forskning som belyser hur organisationer 

hanterar genusfrågor.  

2.2 Organisationer, kön och kvinnors handlingsutrymme 
 
För att få en förståelse för hur en organisation som Svenska skolidrottsförbundet 

inkluderingsarbete fungerar är det som sagt viktigt att se på forskning som tidigare behandlat 

temat, men ur ett genusvetenskapligt samt organisatoriskt perspektiv. Då de artiklar, rapporter 

och andra dokument som lyfts in ovan i stort sett producerats inom ramen för idrottsrörelsen 

vill vi också se på organisations- och genusvetenskaplig forskning som berör dessa teman.   
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2.2.1 Det ordnar sig 
 

Wahls bok Det ordnar sig (et al. 2001) illustrerar en diskrepans mellan uppfattning om kön i 

organisationen och vad som de facto försiggår i verksamheten på den organisation som 

undersöks. Wahl (et al. 2001: 162) menar här att organisationer ofta beskrivs ur ett mer eller 

mindre uttalat ledningsperspektiv - som en egen organism med egen vilja. Detta döljer dock att 

organisationen utgörs av högst olika individer, vars attityder påverkar organisationen i fråga.  

 

Wahl (et al. 2001:161) hävdar att på vissa nivåer i organisationen är chefskapet numerärt 

jämställt, men mansdominansen i högre skikt påverkar organisationskulturen och utfallet längre 

ned i organisationen. De högre cheferna uttalar sig om kvinnorna i organisationens ambitioner 

utan att fråga kvinnorna vad de själva vill. Exempel på detta återfinns gällande kvinnornas 

förhållningssätt till sin karriärutveckling efter mammaledighet, då männen projicerar sina 

uppfattningar om kvinnorna på kvinnorna själva och målar ut dessa som hinder för kvinnornas 

framgång i organisationen. När kvinnorna själva tillfrågas blir det tydligt att attityden som 

cheferna ger uttryck för inte stämmer överens med kvinnornas egen vilja. Föreställningarna om 

kvinnorna bidrog även till att dölja det faktum att organisationen var beroende av kvinnornas 

höga arbetsinsats. Kvinnorna bidrog också till detta de kvinnor på högre positioner har en 

tendens att se sig själva som undantag, de kan ”ta för sig”, medan andra kvinnor måste lära sig 

detta för att kunna ta sig fram i ett hårt klimat (Wahl et al. 2001:159–161). Föreställningar om 

kvinnors dåliga självförtroende återspeglar sig dock inte i enkätsvar gällande personalens tilltro 

till sin egen kompetens och ambition att avancera. Flera av cheferna på högre nivå svarade även 

att kvinnor inte kunde arbeta så mycket som krävdes för att bli chef, men statistiken på företaget 

visade att hälften av kvinnorna med barn arbetade heltid med övertid, medan detta enbart gällde 

en fjärdedel av männen (Wahl et al. 2001:162).  

 

En annan studie på detta tema är Lena Abrahamssons avhandling Att återställa ordningen - 

Könsmönster och förändring i arbetsorganisationer (2009). I den visar Abrahamsson på hur 

organisationsförändringar tilltänkta att vara könsneutrala kolliderar med den implicita 

könsordning som redan existerar inom organisationen. Abrahamsson (2009) menar att 

anledningen till att försök att implementera nya organisationssystem ofta är mindre lyckade 

beror på denna kollision, och när könsordningen automatiskt återgår till sitt ursprungsläge 

återställs ofta även den gamla organisationsformen. Ett annat exempel på detta tas fram i Lena 

Petterssons avhandling (1996) där hon har sett hur män som kommer in i ett tidigare 
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kvinnodominerat arbete snart dominerar, medan effekten blir den motsatta för kvinnor som 

kommer in i en mansdominerad sfär. Männen fick teknisk och mer utbildning samt högre lön 

än kvinnorna, medan kvinnorna inte fick någon utbildning alls. Att anställningar som infördes 

med avsikt att könsintegrera och utjämna verksamheten mynnade ut i könssegregering är något 

som båda avhandlingarna pekar på. Detta gör att intresset för interaktionen mellan män och 

kvinnor också blir intressant att se på, något som berörs av de sista studierna vi presenterar 

nedan.  

2.2.2 Faktiskt och upplevt handlingsutrymme  
 

Flera studier visar på hur interaktion i grupper med blandade kön, i både offentlig och politisk 

miljö, kan innebära inskränkning av kvinnors handlingsutrymme. Män i miljöer med blandade 

kön tenderar att ta större plats och mer talutrymme än kvinnorna (Lewis et al. 2015:3, Eduards. 

2002). Kvinnor har gett uttryck för att först i separatistiska rum upplever de att de har möjlighet 

att utveckla sin intellektuella kapacitet till fullo eftersom de då känner sig trygga nog att delta 

fullt ut och på ett meningsfullt sätt (Lewis et al. 2015:5). Denna studie pekar på hur viktigt det 

är att belysa skillnaden i att vara trygg från exempelvis våld, respektive att vara trygg nog till 

att vara sig själv och uttrycka sig i ett visst sammanhang. Det finns alltså exempel på hur 

kvinnors faktiska och upplevda handlingsutrymme ofta står i relation till mäns närvaro och den 

plats de tar i olika rum (Lewis et al. 2015).  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns en stor kunskapsbank rörande jämställdhet 

och inkludering inom ramen för idrottsrörelsen. Samtidigt verkar alla studierna peka på att det 

finns många kvarstående och svåråtkomliga problem kvar. Detta står i relation till de statligt 

finansierade rapporter som tagits fram i syfte att främja jämställdhet och inkludering. Vi kan 

även konstatera att det inom det organisationsteoretiska fältet lyfts fram hur svårt det kan vara 

att realisera jämställdhet- och inkluderingsarbetet inom organisationer i bredare bemärkelse. 

Det verkar som att de problem som idrottsrörelsen möter i sitt inkluderingsarbete, är likt de 

utmaningar som finns kring dessa frågor i organisationer i bredare bemärkelse. Med bakgrund 

av de studier vi presenterat ovan vill vi undersöka närmare hur detta arbete ser ut hos Svenska 

skolidrottsförbundet. Detta med anledning av att ingen av rapporterna och studierna inom, eller 

utanför, idrottsrörelsen behandlar Svenska skolidrottsförbundet ur ett jämställdhets- och 

inkluderingsperspektiv med fokus på just organisationsteori och genusvetenskap.  
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3. Teori 

3.1 jämställdhet och organisationsteori 
 
I detta avsnitt kombineras teori från olika forskningstraditioner. Vi presenterar några 

grundläggande begrepp från ny-institutionell organisationsteori, vilka vi menar kompletterar 

vårt teoretiska ramverk på ett tydligt sätt. Detta utgörs främst av diskursteoretiska inriktningar 

med Bacchi & Evelines teoretiska ramverk för policyanalys, samt Ahmeds postkoloniala 

perspektiv på detsamma, som huvuddel. Vi kombinerar deras utgångspunkter för att skapa en 

nyanserad bild av bland annat konsekvenserna av skillnadsskapande praktiker och den 

genusvetenskapliga kritiken gällande policyarbete för att uppnå ökad inkludering och 

jämställdhet. 

 

I inledningen nämnde vi att all offentlig verksamhet i Sverige idag har det övergripande 

uppdraget att jämställdhet ska genomsyra alla delar av verksamheten – så kallad 

jämställdhetsintegrering (Lindholm & Callerstig 2011: 82, Olofsdotter 2009: 12). Denna 

strategi för att arbeta med jämställdhetsfrågor har vuxit fram under en period kännetecknad av 

effektiviseringsretorik inom den offentliga sektorn, med fokus på att utfall ska kunna bevisas 

och mätas. Detta är inte alltid är förenligt med kvalitativa aspekter av verksamhetsutveckling, 

som stora delar av jämställdhetsarbetet utgörs av (Lindholm & Callerstig 2011).  Vi menar att 

detta tillsammans med de uteblivna resultat som kunnat påvisas i tidigare studier motiverar 

kritisk granskning av den offentliga sektorns arbete för ökad inkludering- och jämställdhet. 

Flera av de studier vi tagit upp påvisar att idrottsrörelsens jämställdhetsarbete följt den riktning 

övriga samhälleliga instanser tagit i förhållande till inkluderings- och jämställdhetsarbete. Detta 

påverkar således även skolidrottsförbundets arbete och förhållningssätt. Vi vill med detta 

kontextualisera jämställdhetsintegrering som begrepp och ta med oss denna förståelse i vår 

granskning av Skolidrottsförbundets arbete med inkludering och jämställdhet. Vi menar att 

tidigare studier om jämställdhet med bakgrund i detta tillhandahåller värdefulla verktyg för oss 

i vår analys.  
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3.1.1 Organisationer, Institutionell och ny-institutionell organisationsteori 
 

Idag betraktas verksamheter som tidigare ansågs ha vitt skilda, verksamhetsspecifika identiteter 

som enhetliga, så till vida att de alla anses vara organisationer (Ahrne & Hedström 1999: 80). 

Att man tidigare betraktade olika typer av verksamheter som åtskilda gjorde att det rådde en 

slags immunitet från att importera idéer från en sektor till en annan. Dessa gränser är idag 

utsuddade och hela idépaket från företagssektorn har kommit att importerats till den offentliga 

sektorn (Røvik 2008). Den offentliga sektorn utgörs idag till stor del av företagslika 

organisationer som behandlar befolkningen som sina kunder. I en verklighet som fort förändras 

i kombination med att man fått i princip alla offentliga verksamheter att konkurrera om 

”kunderna” skapas ett klimat med hög press på organisationer att hålla sig a jour med nya 

koncept. Många är med andra ord ofta snabba att implementera nya idéer. Samtidigt förpackas 

och profileras allt fler idéer som organisationsidéer, vilket innebär att idéerna ses som att de 

kan, och bör, implementeras av den totala populationen av organisationer (Røvik 2008).  

 

I linje med detta är en av grundtankarna inom institutionell och ny-institutionell 

organisationsteori att organisatoriska förändringar långt ifrån alltid införs för att uppnå högre 

effektivitet (Ahrne & Hedström 1999). Enligt institutionell organisationsteori kan 

organisationer delas in i tekniska- och institutionella fält. Ett organisatoriskt fält innefattar 

aktörer inom samma marknad. Karaktäristiskt för institutionella fält är att de organisationer som 

tillhör dessa har en svårmätbar produktion, både i termer av kvalitet och kvantitet. 

Organisationer som sysslar med utbildning eller olika typer av serviceverksamhet är exempel 

på detta. Skolidrottsförbundet är ett annat exempel.  Inom institutionella fält kan ökad 

legitimitet utgöra det primära skälet till organisationsförändringar, eftersom det att 

organisationen framstår som legitim och trovärdig i omgivningens ögon kan utgöra ett starkt 

konkurrensverktyg för organisationer vars produktion är svårmätbar. På grund av konkurrensen 

inom organisatoriska fält kan legitimitetssträvanden lätt leda till organisatorisk likriktning. 

Detta kallas institutionell isomorfism, något vi kommer använda oss av vidare i analysen av vårt 

material (Ahrne & Hedström 1999: 80–85).  

 

När organisationsförändringar implementeras på policynivå, enbart av skälet att man önskar 

stärka organisationens image, det vill säga att man strävar efter ökad legitimitet, uppstår ofta 

någonting som kallas löskoppling. Detta innebär att förändringar implementeras på policynivå 

utan att påverka den faktiska verksamheten. Intentionerna för policyn kan fortfarande vara att 
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de ska efterföljas, men kraven på bibehållen effektivitet i verksamheten leder till att policyn 

inte efterföljs. Löskoppling kan även ta sig formen av att anställda helt enkelt inte följer de nya 

kraven (Ahrne & Hedström 1999: 80–85). Vi vill ha med oss tankarna om organisationers 

likriktning och den löskoppling som kan uppstå vid nya eller uppdaterade policys in i nästa 

avsnitt som berör jämställdhetsintegrering. 

 

3.1.2 Jämställdhetsintegrering  
 

Jämställdhetsintegrering (på engelska gender mainstreaming) är en specifik strategi för att 

uppnå jämställdhet, antagen som huvudkoncept för jämställdhetsarbete inom FN på 

kvinnokonferensen i Bejing 1995 (Bacchi & Eveline 2010: 21–23). Jämställdhetsintegrering 

kom att utvecklas i frustration över att insatser för ökad jämställdhet tenderade att inplaceras i 

separata institutionella enheter som var avskilda från maktcentra inom den aktuella 

verksamheten. Detta ledde till att direktiv från dessa instanser enkelt kunde ignoreras (Bacchi 

& Eveline 2010: 21–23). I den svenska utredningen Makt att forma samhället och sitt eget liv 

(2005) sammanfattas denna kritik i form av tre kännetecken – utbyggnad, sidoordning och 

allmängiltighet. Jämställdhetsarbetet blev en sidoordnad verksamhet, där vare sig ansvar, 

konkreta mål eller tidsplaner fastställdes för att kunna integrera resultaten från det 

jämställdhetsarbete och de efterforskningar som bedrevs i den övriga politiken (SOU 2005: 50–

51). Idén med jämställdhetsintegrering var således att tillämpa en strategi för ökad jämställdhet 

som placerar ansvar för detta arbete på alla samhällsområden, och varje del i en organisatorisk 

verksamhet. Det är dock diskutabelt huruvida detta har varit utfallet av den nya strategin 

(Bacchi & Eveline. 2010: 21–23, SOU 2015: 57). Detta menar vi kan kopplas till den 

löskoppling som nämndes inledningsvis.  

 

Tidigare forskning visar att frågor som ska genomsyra verksamheten med ett visst perspektiv, 

eller styra med hjälp av olika värden, kan vara mycket svåra att omsätta i praktiken, helt enkelt 

på grund av att det inte finns tydliga direktiv om vad som menas och vad som ska göras rent 

konkret. Generella krav har nämligen ingen självklar överordnad instans som ser till att målen 

med uppdragen uppfylls och därför finns ingen särskild instans som äger frågan (Olofsdotter 

2009: 15, SOU 2015: 36–39, 439–441). På flera håll har jämställdhetsintegrering i praktiken 

tystat kvinnors röster och bidragit till att eliminera kön från den politiska agendan. 

Arbetsinstanser vigda åt att tillvarata kvinnors intressen har eliminerats med argumentet att de 
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inte längre behövs eftersom det nu ska genomsyra allt, utan att detta argument kunnat styrkas. 

En tolkning av den riktning arbetet med jämställdhetsintegrering tagit är att effekten på fler sätt 

blivit densamma som när jämställdhetsarbetet tillhörde en egen sektor. Den blir sidoordnad och 

med liten genomslagskraft (Bacchi & Eveline 2010: 10, 42, 47).  

 
3.1.3 Jämställdhetsintegrering som könande praktik 
 

De feministiska organisationsforskarna Caroline Bacchi och Joan Eveline (2010) gör i 

Mainstreaming politics: gendering practices and feminist theory en kritisk granskning av 

policyarbete med jämställdhetsfrågor och förändringsprocesser knutna till detta arbete. Bacchi 

och Eveline (2010: 3) ifrågasätter den utbredda tendensen att behandla jämställdhetsintegrering 

och genusanalys som reformer vilka automatiskt skulle innebära stora framsteg för 

jämställdheten inom organisationer. De menar att det traditionella sättet att se policyarbete är 

likt att en policy utvecklas som en respons på ett problem. Policyn, i sin tur, influerar därefter 

personer. Detta som om personerna skulle vara separerade från och verka utanför de praktiker 

policydokumenten skapar. Bacchi och Eveline (2010: 52) menar att utmana detta synsätt kan 

synliggöra två saker. För det första hur policydokument bidrar till att ge form åt och konstituera 

olika problem. För det andra hur policys kan förstärka och följaktligen är med och producerar 

sociala relationer, inklusive sådana som handlar om kön (Bacchi och Eveline 2010: 7–8). 

Policys är alltså könande till sin karaktär och bidrar till att forma uppfattningar om manligt och 

kvinnligt i den kontext de tillämpas. Dessa dokument bidrar således till identitetsskapande 

processer och praktiker vilka skapar kön i form av en ojämlik relation. Exempelvis är kvinnor 

enbart ”annorlunda” i förhållande till en annan kategori ifall någon säger att de är annorlunda, 

eller om de själva hävdar att de är det.  

Att placera skillnadsmarkörer hos en specifik grupp är därför enligt Bacchi och Eveline (2010) 

en praktik som misslyckas med att identifiera den skillnadsskapande praktiken i sig. Att 

beskriva en viss grupp som annorlunda stöttar upp under den ontologiska utgångspunkt som 

fäster biologiska karaktäristika till vissa personer, istället för att fokusera på de politiska 

praktiker som privilegierar vissa och missgynnar andra karaktäristika (2010: 50–52). 

Särbehandling blir genom detta synsätt oftast likställt med diskriminering, trots att mycket tyder 

på att särbehandling i vissa kontexter kan krävas för att uppnå ett jämlikt resultat (Bacchi & 

Eveline 2010: 49). Alltså måste man, om man vill förändra de osynliga normer som privilegierar 

en viss grupp, fokusera på de praktiker som konstruerar kvinnor som annorlunda och 
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missgynnade, vilka i sin tur underminerar försök att genomföra en verklig ökning av 

jämställdheten (2010: 8, 50–51). Ur detta perspektiv blir det följaktligen essentiellt att hålla ett 

öga på de dokument som konstruerar, inte bara en specifik bild av exempelvis män och kvinnor 

inom en viss organisation, utan dessutom konstruerar kvinnor som avvikande. Att hävda att 

olikhet kommer från maktrelationer snarare än att vara inneboende i vissa individer eller 

medlemmar av vissa grupper, sätter istället dessa maktrelationer och de faktorer som 

upprätthåller dem under kritisk granskning (Bacchi och Eveline 2010: 51). Vidare är det viktigt 

att se på vilka andra maktrelationer som konstrueras i dessa styrdokument, speciellt med tanke 

på att vi är intresserade av inkluderingsarbetet och inte bara jämställdhetsarbetet. Vi vill ta med 

oss Bacchi och Evelines synsätt på policydokument som medskapare av verkligheten och 

betydelsen av skillnadsmarkörer i vår analys av Skolidrottsförbundets verksamhet. Vi menar 

att talet i organisationen kan analyseras med hjälp av samma verktyg som Bacchi och Eveline 

(2010) använder sig av för att analysera policydokumenten i sig. 

3.1.4 Maskuliniteter som hinder för jämställdhet  
 
Den senaste jämställdhetspolitiska utredningen i en svensk kontext för första gången explicit 

upp att maskulinitetsnormer ses som ett stort hinder för ökad jämställdhet gällande alla 

jämställdhetsmål (SOU 2015:35). Med bakgrund i denna information har vi valt att lyfta in 

Jesper Fundbergs avhandling Kom igen, gubbar: Om pojkfotboll och maskuliniteter (2003) för 

att få en teoretisk infallsvinkel i förhållande till maskulinitet.  

Denna avhandlings syfte är att studera relationer mellan pojkfotboll och maskulinitetsskapande. 

Jesper Fundberg (2003) betraktar här fotbollsrörelsen som manlig fostringsmiljö och som 

medskapare av pojkars uppfattning om normalitet. Han menar att kontroll är en nyckelterm för 

förståelsen av de ideal som hyllas och värdesätts i pojkfotbollen inom ramen för hans studie.  

Han menar att de fair play-ideal som förknippas med bland annat att göra sitt yttersta, uppträda 

korrekt, tåla saker och vara seriös, vilka kan spåras tillbaka till public-school fotbollen i 1800-

talets England fortfarande tycks vara högst aktuella inom rörelsen. Vidare pekar han på det att 

kontrollera kroppslig praktik ur ett historiskt perspektiv står i centrum för socialisering utifrån 

manlighetsideal. 

Det är tydligt att subjektivitetsskapande i denna kontext handlar mycket om att definiera vem 

man inte är och definiera sig med icke önskvärd praktik. Positiv praktik förmedlas genom hur 

avstånd tas från det negativa. Fundberg (2003) beskriver hur detta görs genom att måla upp en 
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bild av att man varken vill bete sig som en Kärring eller en Invandrare på planen. Termen 

Invandrare kunde i detta sammanhang tillskrivas överdriven maskulinitet, men även förknippas 

med femininitet. Båda betraktade som alltför känslostyrda i förhållande till det kontrollerade, 

disciplinerade ideal som framhölls. Två andra positioner som konstruerades på liknande sätt 

var knatten och bögen som man också ville undvika att förknippas med (Fundberg 2003: 189–

195). Tankarna om subjektivitetsskapande i förhållande till maskuliniteter är något vi tar med 

oss vidare in i analysen. Genom att använda oss av det förhållningssättet Fundberg (2003) här 

presenterar så kan vi få syn på vilka typer av maskulinitetsnormer som finns och reproduceras 

inom Svenska skolidrottsförbundet.  

3.2 Inkludering, dokument och problemformuleringar 

3.2.1 On being included – Racism and Diversity in Institutional Life 
 
För att förstå problemen som kan uppstå vid arbete med inkludering är Sara Ahmeds (2012) 

bok On being included – Racism and Diversity in Institutional Life ett bra verktyg. Boken 

utforskar bland annat hur det kommer sig att vissa kommer känna sig mer hemma inom en 

institution än andra på grund av att vissa kroppar är förutfattade som norm. Hon visar även hur 

policydokument kring jämlikhet kan fungera mot sin avsikt genom att dölja de ojämlikheter 

som gjort att dessa dokument blivit nödvändigt från början.  

Ahmed (2012: 2–4) menar att när man tar rasism i beaktning synliggörs det hon kallar för 

”stranger making” där icke-vita kroppar blir misstänkliggjorda. Vidare pekar hon på att vithet 

som regel brukar vara närvarande för de som inte själva är vita, och att uppfattningen om att 

rasism skulle vara för svårt att hantera gör att rasism reproduceras. Ahmed (2012: 10) påpekar 

också att det ofta blir så att personer som arbetar för en institution ofta får en vana att prata 

”happy talk”, vilket är ett sätt att berätta om institutionen som lyckad och gynnsam. Vidare 

poängterar hon att detta sätt att prata på allt eftersom försvann i de djupintervjuer som hon 

genomförde, något som bidrog till att en helt annan del av institutionen blev synlig. 

Resonemanget kring ”happy talk” kan hjälpa till att få syn på de problem som en organisation 

har som annars lätt går obemärkt förbi, eftersom ”happy talk” ofta döljer de ojämlikheter som 

existerar inom en organisation, något som har varit ett användbart analysverktyg för oss i denna 

uppsats. Detta poängterar i sin tur hur viktigt det är att det finns arenor för att prata om 

mångfaldhetsfrågor kring själva institutionen och inte bara inom ramen för arbetet med att ta 

fram nya styrdokument.  
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Vidare ser Ahmed (2012: 11) på hur dokument kan bli substitut för handling i förhållande till 

mångfalds- och jämlikhetsarbete, eftersom policydokument kring jämlikhet kan fungera mot 

sin avsikt genom att de döljer de ojämlikheter som gjort att styrdokumentet är nödvändigt. Vid 

de tillfällen som dokumenten ses på som en förändrande handling i sig, kan de bidra till att 

ojämlikheten fortskrider. Istället bör det att ha ett framtaget policydokument kring inkludering 

ses som en ofärdig handling. Vidare pekar Ahmed (2012: 84–85) på en fallgrop som finns är 

när ett dokument som kommit till för att peka på ojämlikheten blir använt som ett mått på bra 

prestation. Detta är vad hon kallar för ”performance culture” (Ahmed 2012: 85). Det handlar 

om att institutionellt prestera på ett sätt som ökar medvetenheten kring hur det är önskvärt att 

prestera inom det rådande systemet. Därav blir det minst lika viktigt för organisationen att bli 

sedd på som bra, det vill säga att visa upp rätt typ av image inom det för tillfället rådande 

systemet. Ett begrepp som kan användas för detta är institutionell isomorfism som nämnts ovan. 

 

Ahmed (2012) argumenterar för att dokument inte bara är objekt, utan verktyg för att göra eller 

inte göra något. I detta sammanhang lyfter Ahmed (2012: 86) fram faran med ”doing the 

document rather than doing the doing”. Med andra ord, när frågor om jämlikhet blir en fråga 

om att skriva dokument, kan skapandet av dessa dokument istället bidra till att separera 

jämlikhetsarbete från det institutionella arbetet (Ahmed 2012: 90). Detta illustrerar hur avsikten 

bakom att dokumenten skapas spelar roll samt att det att ha ett fruktbart inkluderingsarbete är 

så mycket mer än att bara hitta rätt formuleringar till ett nytt policydokument. Då finns risken 

för att det uppstår en känsla av trötthet kring att ha en process igång kring dessa frågor utan att 

det faktiskt tillför något. Det kan bidra till att behålla idén om institutionell lycka – en tanke om 

att allt är bra. 

 

Vidare menar Ahmed (2012) att det är viktigt i vilket sammanhang styrdokumentet blir skrivet. 

Om flera personer är inblandade så finns det en större chans för att fler känner ägarskap och 

ansvar kring det som står i dokumentet. Vad mera är att det rum där dokumentet skapas också 

kan bli en arena för det samtal kring jämlikhetsarbete som är så viktigt (Ahmed 2012: 91). 

Annars finns risken att dokumenten inte utmanar de normer som ska förändras, med andra ord 

ska policys helst inte vara för lättsmälta eftersom de då lätt fungerar endast i syfte att skapa ett 

spår (Ahmed 2012: 95–97). Då kan jämlikhetsarbete istället en ny form av ”image 

management”. Det viktiga blir då att skapa en ny image av organisationen, att den blir sedd på 

som ”bra på jämlikhet och mångfald”, detta kan leda till att makthierarkier döljs och ojämlika 

mönster döljs, på ett liknande sätt som policydokumenten också gör det när det inte finns någon 
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substans i det som sägs eller skrivs. I samband med detta hävdar Ahmed att negativa omdömen 

om organisationen ofta kan vara mer användbara för ett jämlikhetsarbete eftersom de då blir en 

press på organisationen att göra mer än bara skriva policy (Ahmed 2012: 102–105). Detta 

hjälper oss att få syn på vilka röster det är som kanske är de viktigaste för ett framåtskridande 

jämlikhetsarbete – de kritiska rösterna. 

 
3.2.2 Problemformuleringsrätten 
 

Vi menar att man i enlighet med de flesta av de studier vi tagit upp i denna uppsats kan betrakta 

rätten att formulera och definiera ett problem som en grundläggande maktresurs (se främst 

Bacchi och Eveline 2010, Ahmed 2012). Att ha tolkningsföreträde att beskriva en viss situation 

eller ett problem ger möjlighet att styra samtalet samt även vad som anses bör göras. Problem i 

policydokument är av den anledningen med och producerar problemen diskursivt och kan 

därför sägas vara en reproduktions av problemet i sig. För att ta ett exempel från Bacchi, så kan 

en policy som föreslår utbildning för kvinnor som åtgärd för att öka andelen kvinnor i ett visst 

sammanhang, konstruera problemet som att kvinnor saknar utbildning (Bacchi 2016: 1–2). Att 

studera problemformuleringar på detta sätt kan ofta vara ett fruktbart sätt att komma åt och 

granska föregivettagna sanningar dolda i denna typ av dokument och är således hjälpsamt i 

studiet av diskurser (Bacchi 2016: 2). 

 

Lindholm och Callerstig (2011) menar att de spänningar som ofta uppstår i arbetet med 

jämställdhetsintegrering ofta har sin motsvarighet i centrala frågeställningar inom feministisk 

teori. Olika motstridiga synsätt och strategier existerar inom en och samma organisation 

gällande synen på hur jämställdhet och förändring ska förstås. Detta går i linje med Wahls (et 

al. 2007) resonemang att det ofta glöms bort att organisationer består av individer vars 

inställning och övertygelser influerar organisationen och dess verksamhet. Ett sätt att belysa 

detta är genom begreppet ideologiska dilemman. Begreppet syftar till motstridiga ideologiska 

övertygelser som kolliderar inom ramen för ett specifikt socialt sammanhang. Lindholm och 

Callerstig (2011) menar att det praktiska arbetet med jämställdhetsintegrering ofta är komplext 

och motsägelsefullt – både i sitt innehåll och genomförande. Enligt Lindholm och Callerstig 

(2011) blir motsägelser ofta problematiska om de ignoreras, men kan bli fröet till nya lösningar 

om de används konstruktivt. Detta kan exempelvis ske genom att motsättningarna identifieras 

och tillämpas som utgångspunkt för diskussion. Lindholm och Callerstig (2011) använde sig 
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själva av begreppet på ett liknande sätt, för att identifiera olika läger av uppfattningar inom de 

verksamheter de studerade. Detta i sin tur för att kunna diskutera intressekonflikter och 

maktrelationer. På detta sätt kunde de uppnå en mer nyanserad förståelse hos de inblandade 

aktörerna och nya kompromisser och strategier för att tackla arbetet med 

jämställdhetsintegrering fick utrymme att växa fram. 

 

Vi vill ta med oss förhållningssättet att vara lyhörda inför problemformuleringar och vem som 

uppfattas ha rätten att definiera problemen i en viss kontext, i vår analys. Detta kan vara av vikt 

för oss till trots för att vår uppsats inte huvudsakligen studerar policydokument, eftersom det 

kan hjälpa oss att tolka normer, normreproduktion och maktförhållanden inom 

skolidrottsförbundet. Vi menar att hur individer inom organisationen betraktar och formulerar 

olika företeelser, till exempel som problem, är essentiellt för hur de väljer att förhålla sig till 

dessa företeelser i tal och handling. 

4. Metod & Material 

4.1 Utgångspunkter val av metod och insamling av material 
 
Detta arbete har sin utgångspunkt i vad vi kallar Skolidrottsförbundets självbild, ur ett 

jämställdhets och inkluderingsperspektiv. Bakgrund för detta har varit organisationens 

styrdokument som vi läst igenom. Vi vill här understryka att dessa dokument inte utgör vårt 

huvudmaterial. Vi har läst igenom de senaste versionerna av utvecklingsplanen, 

verksamhetsberättelsen, verksamhetsinriktningen och strategidokumentet färdplan 2025. Vi har 

även sett över stadgarna för distriktskansliet respektive distriktsföreningarna. Detta för att bilda 

oss en uppfattning om hur Svenska skolidrottsförbundet framställer sig själva och hur 

organisationen beskrivs enligt den egna dokumentationen, vilket gjort att vi tagit fasta på 

avsnitten som rört inkludering, integration, jämlikhet och jämställdhet. Det var nämligen 

anställda inom förbundets bild av hur jämställd de menade att organisationen redan var, som på 

ett tidigt stadie fångade vår uppmärksamhet. I synnerhet då vi upptäckte att den symboliska 

könsordningen (Wahl et al. 2007) var tydligt snedfördelad. Vårt mål var att få en överblick över 

vad som de facto sker i förbundet genom intervjuer med nyckelpersoner på olika förbundsnivå 

samt observation på förbundets årsmöte 2018 och sätta detta i relation till den verklighet 
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förbundet framställde. Det vi intresserat oss för att undersöka är om den verklighet som beskrivs 

är den samma vi kan iaktta i verksamheten. Vårt material utgörs således av resultatet från vår 

observation och transkriberade delar från intervjuer vi haft med nyckelpersoner i förbundet.  

Delar ur dokumenten kommer att hänvisas till för att belysa hur förbundet framställer och 

uppfattar sig själva och det arbete de gör. Det är dock inte dokumenten i sig som varit föremål 

för analys, istället utgör det en del i vår bakgrundsinformation av förbundet. Anledningen till 

detta är att det helt enkelt inte varit plats för en djupare analys av dokumenten och det material 

vi samlat in genom intervjuer och deltagande observation.  

 

När vi i vår uppsats pratar om Svenska skolidrottsförbundet är det likställt med kansliet och den 

styrande verksamheten, samt alla personer som verkar i distrikten på högre nivå än 

medlemsföreningarna. När vi omnämner Skolidrottsförbundet är det främst denna verksamhet 

vi syftar till, och inte den dagliga verksamheten hos dess medlemsföreningar. Detta beror på att 

vi inte haft utrymme inom ramen för uppsatsarbetet att se på mer än dessa nivåer.  

4.2 Deltagande observation och semistrukturerade intervjuer 

 

Deltagande observation är ett begrepp som i dagsläget i vissa fall blir använt i vidare 

bemärkelse, närmast på ett sätt som kan anses synonymt med begreppet fältforskning (Grønmo 

2015: 125). I enlighet med detta sätt att använda begreppet menar vi med deltagande 

observation ett mer omfattande upplägg, där vårt deltagande som observatörer även 

kombinerats med andra metoder. I detta fall semistrukturerade intervjuer. Våra intervjuer har 

varit semistrukturerade så till vida att vi haft ett tema att undersöka och frågor att utgå från, 

men utöver detta har vi låtit samtalen flyta fritt. Således har följdfrågorna utvecklats utifrån 

vilken riktning samtalet tagit, och intervjuguiden har på intet sätt följts till punkt och pricka. 

Något som har känts extra viktigt eftersom de personer vi intervjuat haft ledande, men skilda 

positioner inom organisationen. Positionerna har inte skilt sig åt enbart hierarkiskt, men även 

erfarenhetsmässigt och subjektspositionsmässigt. Det har därför fallit sig naturligt att vi till viss 

del tagit fasta på olika saker från olika intervjuer. 

 

Att kombinera metoder grundar sig i en önskan belysa samma problemställning med hjälp av 

olika data och metoder (Grønmo 2015: 55–56). Vi ansåg det nödvändigt att använda oss av 

flera olika tillvägagångssätt för att kunna bilda oss en uppfattning om hur det ser ut inom 



 
 

21 

förbundet ur ett jämställdhets- och inkluderingsperspektiv. Det hade varken räckt med enbart 

intervjuer eller att enbart vara på förbundsmötet, utan kombinationen har varit nödvändig och 

bidragit till att ge oss en mer nyanserad bild. Vi menar även att detta val av metod gett oss en 

mer nyanserad bild av hur det ser ut inom förbundet. Att välja metod på grundval av denna typ 

av argument kallas strategiskt motiverat metodval, och bygger på värdering av vilka specifika 

förhållanden som ska studeras (Grønmo 2015: 55). I första delen nedan presenterar vi Svenska 

skolidrottsförbundets uppbyggnad för att sedan gå vidare till själva genomförandet. 

 

4.2.1 Skolidrottsförbundet - Förbundets uppbyggnad (Figur 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

* Kansli och ungdomsgrupper finns inte i alla distrikt. Det är främst de mest välfungerande distrikten med mer 

resurser som har detta.  
 

I denna figur visas hur Svenska skolidrottsförbundet är uppbyggt. På toppen finns 

Riksidrottsförbundet för att illustrera att Svenska skolidrottsförbundet är ett av cirka 71 

medlemsorganisationer som ligger under Riksidrottsförbundet.  
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4.2.2 Urval intervju 
 

Vi har totalt genomfört sex stycken intervjuer. De som intervjuats är kansliets 

generalsekreterare, ordförande för förbundet, en anställd idrottsutvecklare inom kansliet samt 

tre stycken distriktsordföranden i tre olika distrikt. Tre av personerna är i 20års åldern (två av 

distriktsordföranden samt idrottsutvecklaren) och de övriga tre är i 40–50- och 70-årsåldern. 

Av de intervjuade är endast två kvinnor, en av ordförandena samt den anställda 

idrottsutvecklaren. 

 

Urvalet är gjort på basis att vi ville ha spridning i vårt urval, både gällande kön och ålder i 

möjligaste mån, men främst inom förbundet övre skikt. Distriktsordföranden har möjlighet att 

uttala sig mer specifikt om den egna och medlemsföreningarnas verksamhet. Samtidigt var det 

viktigt för oss att få en bild av hur ledningen fungerade och resonerade. Att vi intervjuade 

idrottsutvecklaren inom förbundet föll sig naturligt. Det var en ung, kvinnlig anställd som 

dessutom var den som bjöd in oss att skriva detta arbete om förbundets verksamhet. Hon har 

också arbetat nära en annan anställd inom förbundet som tidigare haft ansvar för 

jämställdhetsfrågor inom ramen för kansliets verksamhet. Vi har inte undersökt förbundets 

verksamhet på medlemsföreningsnivå. Detta dels av rent praktiska skäl, men även för att det 

arbetet bjöd på utmaningar som vi inte kunde hantera inom ramen för en C-uppsats. Vi har i 

intervjuerna frågat om distriktens möjligheter att införliva krav och önskemål på medlemsnivå, 

men att följa upp hur detta fungerat i praktiken har inte ingått inom ramen för denna uppsats.  

 
4.2.3 Genomförande intervju 
 

Eftersom vi tog sikte på att få in kvalitativa data på specifika teman så genomförde vi 

semistrukturerade intervjuer. Alla intervjuerna varade mellan 50 minuter till runt en timme. På 

förhand gjorde vi en intervjuguide med fokus på temat inkluderingsarbete inom förbundet. 

Utmaningen med utformandet av intervjuguiden är att den ska vara tillräckligt omfattande, men 

också tillräckligt specifik för att ta fram den information som är relevant för studiens syfte 

(Grønmo 2015: 161). I första delen av intervjun bad vi alltid informanten om att beskriva sig 

själv och vilken plats hen har inom förbundet. Detta följdes av några uppvärmningsfrågor kring 

idrottsbakgrund och annat för att få igång samtalet. I huvuddelen fokuserade vi på hur 

inkluderingsarbetet ser ut, vad som informanten ansåg behöver göras och vad som görs konkret. 
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Vi ställde också frågor om vilka hinder och möjligheter som personen valde att identifiera i 

förhållande till detta arbete. Andra återkommande teman var me too rörelsen, kvinnor historiskt 

på ordförande posten och fördelning av ordförande posten på distriktsnivå i förhållande till kön 

och ålder. Vi valde att alltid avsluta intervjuerna med att fråga om personens drömbild för 

förbundet. Detta gjorde vi för att avsluta intervjun på ett trevligt sätt och för att personen 

förhoppningsvis skulle gå ifrån intervjun med positiva känslor kring förbundets framtid. 

Bortsett från dessa återkommande teman så lät vi följdfrågor formas utifrån svaren. På så sätt 

genomfördes insamling och analys parallellt, något som är vanligt i den här typen av intervjuer 

(Grønmo 2015: 159).  

 

Överlag hade vi fina samtal med alla informanter och det gick problemfritt att få tid med alla 

förutom ordföranden som från början var något motvillig. Motvilligheten baserades främst i 

tidsbrist och hade inte något med vår studie att göra. Vi lyckades i alla fall få tid till en timmes 

intervju med alla informanter vi valt ut, något vi är väldigt glada för.  

 
4.3 Deltagande observation 
 

Under förbundsmötet beslöt vi att vår huvudfokus var hierarkier inom förbundet. Vi beslöt oss 

även för att ha huvudet på skaft gällande eventuella härskartekniker. Vi valde därför att iaktta 

hur interaktionen mellan personer inom förbundet såg ut under mötet. En strategi för att se på 

detta var fokus på följande punkter: 

 

Tid 

• Taltid: vem får prata mest? Vem får prata minst? Vem får inte prata alls? 

• Vilka delar av mötet får mest tid? Alltså vilka teman läggs det mest energi på? Och vem 

är ansvarig för de olika områdena? 

 

Språk 

• Vem blir avbruten? I så fall av vem? 

• Vilken typ av språk används? Ordval och nyanseringar. 

• Uttryck, kroppsspråk, tonläge.  
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Vi valde att filma under förbundsmötet för att komplettera den parallella ljudinspelningen vi 

även genomförde, och vår närvaro på plats. Detta gjordes för att säkerställa att vi i en brusig 

miljö kunde identifiera rätt talare samt dubbelkolla om vi mindes rätt gällande vem som sagt 

vad och vid vilken tidpunkt. Vi räknade inte med att kunna ha odelad uppmärksamhet på att ta 

fältanteckningar, och insåg att på ett möte med så pass många deltagare och olika saker som 

händer hela tiden skulle det kännas tryggare för oss att veta att vi kunde gå tillbaka och 

dubbelkolla observationer vi gjort i materialet. Ljudupptagningen i sig var essentiell för att vi 

på ett relevant sätt skulle kunna referera till vad som sades under mötet.  

 
4.3.1 Analys av material 
 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ analys med fokus på att identifiera diskursiva 

konstruktioner kring teman som inkludering, integration, jämlikhet och jämställdhet. Det är 

genom att studera innehållet i en specifik text på ett mer ingående sätt få syn på hur texten som 

helhet är strukturerad av ett mer övergripande tankemönster – en diskurs. (Grønmo 2015: 128). 

Kvalitativ analys riktar generellt sett in sig på systematisering av utvalda citat och andra 

innehållselement i en text med målet att belysa specifika problemställningar (Grønmo 2015: 

128). Vi är av uppfattningen att språket och diskursen är fundamentala för hur den sociala 

verkligheten konstrueras. En diskurs är med andra ord det som sätter ramen för hur vi pratar 

om något och hur vi uppfattar fenomen. I vår analys systematiseras materialet bland annat 

utifrån en könad- och en integrationsdiskurs med fokus på de teoretiska perspektiv vi valt ut för 

vår uppsats. De delar i vårt material som vi använder har helt enkelt plockats ut på basis att vi 

anser att de är relevanta för att belysa problemställningarna. Vår studie är således ett exempel 

på kvalitativ analys som hämtat inspiration från diskursteorin. Fördelen med den här typen av 

analys är att det ger utrymme för att se på förhållande rörande jämställdhet- och inkludering 

som dynamiska och i konstant förändring. Något som är otroligt viktigt i förhållande till 

argumentet vi, i linje med tidigare forskning, för fram om att jämställdhets- och 

inkluderingsarbete måste vara ett ständigt närvarande förhållningssätt för att avslöja de 

maktrelationer som hindrar jämlikhet (Wickman 2011). 

 

Vi vill understryka att detta projekt som blivit vår uppsats inte har som syfte att peka ut enskilda 

individer, utan istället är det vissa beteenden som kommer till uttryck som vi vill peka på samt 

hur och varför dessa kan vara problematiskt sett ur ett jämlikhets- och inkluderingsperspektiv.  



 
 

25 

 
4.4 Etik 

 

Vi hade inga problem att få tillgång till det vi behövde då vi genomfört vår uppsats på förfrågan 

av förbundets kansli. Det har inneburit att vi haft nära kontakt med anställda på förbundet som 

hjälpt oss med allt vi behövt och svarat på frågor om stort och smått under arbetets gång. Vi 

hörde av oss några veckor i förväg till vår kontaktperson för att avtala att det var okej att filma 

och spela in under mötet samt för att säkerställa att ingen av deltagarna var under 15 år (i 

enlighet med lagen om etikprövning 18 §). Vi kom överens om att en talesperson för 

Skolidrottsförbundet skulle presentera oss på plats och informera om att mötet skulle spelas in 

så att alla vid mötet fick chansen att godkänna detta. I efterhand känner vi att vi hade kunnat 

vara ännu tydligare med att informera informanterna om att deras rättigheter, både under 

intervju och observation.  

 

I övrigt var den svåraste etiska delen för oss under genomförandet de begränsade möjligheterna 

till anonymitet. Detta har lett till att vi inte lovat anonymitet till någon av våra informanter, 

något som kan bli problematiskt. Alla namn som anges är givetvis påhittade och vi har i största 

mån försökt blanda och dölja informanternas identiteter. Samtidigt är det svårt då de flesta inom 

förbundet och inte minst de som var med på förbundsmötet sett vilka personer vi pratat med. 

Ett annat problem har varit i de tillfällen då vi menat att avsändaren är relevant i form av att ha 

en högt uppsatt position inom förbunden. Vi vill understryka här att vårt arbete inte handlar om 

att peka ut individer och hoppas därför att ingen aktivt går in för att avslöja identiteterna på våra 

informanter, även om vi är medvetna om att det ibland är tydligt vem det är som sagt vad. Det 

är aldrig individerna i sig som är föremål för granskning, utan vad och hur det de uttrycker är 

del av ett större diskursivt mönster.  

5. Analys 

Vi går nu över till att redogöra för vår analys av det material vi samlat in. Materialet består som 

sagt av intervjuer med 6 informanter samt observationer vi gjort under förbundsmötet. Teman 

vi diskuterar är konstruktionen av kvinnan som avvikande och att könade beskrivningar är med 

på att bidra till detta. Vidare fokuserar vi på maskuliniteter och de normer som reproduceras i 
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förhållande till detta genom ord och handling. Där efter behandlar vi temat konstruktionen av 

”den andre” och lyfter fram delar ur materialet som vi anser bidrar till att konstruera den redan 

dominerande diskursen om invandring i samhället. Avslutningsvis lägger vi fram exempel på 

de ”två läger” vi anser oss kunnat identifiera inom förbundet.  

5.1 Konstruktionen av kvinnan som avvikande 
 
I enlighet med Bacchi och Eveline (2010) menar vi att placera skillnadsmarkörer hos en viss 

grupp ofta innebär att konstruera ett problem som om det ligger hos gruppen i fråga. 

Skillnadsskapande praktiker och retorik är således ett sätt att diskursivt konstruera problem.  Vi 

menar även i enlighet med Wahl (et al. 2007) resonemang att grundläggande attityder hos 

individer inom en viss organisation bidrar till organisationskulturen som helhet. Attityder hos 

individer kan således bidra till reproduktion av könsstereotypa föreställningar inom 

organisationen. Inom skolidrottsförbundet framkommer detta på olika sätt. I denna del av 

analysen identifieras några av dessa, från både förbundsmötet samt enskilda intervjuer. 

 

En stående intervjufråga i de intervjuer vi genomförde var om intervjupersonen hade några 

tankar om varför könsfördelningen bland ordföranden på distriktsnivå har varit så pass ojämn, 

vilket i dagsläget innebär att det är 15 män och 6 kvinnor (4 distrikt finns det inte någon 

information om). En av våra informanter, en man i 70-års åldern som själv innehar en av 

ordförandeposterna, svarade följande; 

 
Jaa jag vet inte anledningen – men jag kan tänka mig att det har varit svårt att få tag på. 

Valberedningarna genom tid har fått jobba som tusan, och ibland har det blivit nödlösningar bara för 

att det ska komma en... Så att jag tror nog det är mer det... Jag tror inte det har med att man ska ha en 

karl nödvändigtvis... utan rätt man på rätt plats 

 

    För mig är det viktigt att dom som jobbar med ett uppdrag, om det är ordförande eller annat – att dem  

    kan det de ska göra. Sen är det inte så noga vem dom är (…) och varför de inte får tag på kvinnor till 

dom posterna, det vet jag inte. 

 

    Tjejerna är oftast mer på. Och dom är mer... Ja, det beror ju på individ, men de är överlag kan jag  

    tycka mer drivna. Det händer mer när det är tjejer. Killarna är mer sådär ja jag kommer och så kom  

    dom inte. Jag har inte haft nån nackdel av att det har varit mer tjejer. Tvärtom. 

 



 
 

27 

På frågan om det logiskt sett i förhållande till engagemanget bland förbundets medlemmar han 

just nämnt, trots allt inte borde vara tvärtom med könsfördelningen även högre upp i 

organisationen, får vi svaret: 

 
    Ja, men nu pratar jag om varför det är som det är.  Kanske man söker dom i den åldern som... jaha då  

   kanske dom är småbarnsförälder. Och då går det ju åt mycket tid till det vare sig de är man eller 

kvinna. Men förmodligen får ju kvinnorna dra mer lass där. Och så säger dom nej men jag kan inte 

men nu sitter jag bara och spekulerar. (…) Det är ju det jag tror, att det kan vara kanske såna saker. 

 

Här kan vi identifiera en diskurs som placerar skillnadsmarkörer hos kvinnor som grupp. 

Spekulationer som konstruerar kvinnors föräldraskap som ett problem för deras egna 

karriärmöjligheter är förekommande i tidigare studier.  Denna typ av attityder är med och 

formar kvinnors möjligheter och således vilken riktning organisationers utveckling tar (Wahl 

et al. 2007). I tidigare undersökningar är det konsekvent manliga chefer vilka diskursivt skapar 

kvinnors föräldraskap som ett problem vilket kommer emellan dem och deras karriär. Detta är 

en könande diskurs som reproducerar föreställningen om kvinnors närmare anknytning till 

hemmet och den personliga sfären. Vi menar att det är problematiskt att detta är den första 

konnotation som dyker upp när en ordförande i förbundet talar om varför könsfördelningen i 

förbundet ser ut som den gör. Detta går i linje med tidigare studier som visar att i talet om 

jämställdhet kring idrottsrörelsen finns en tendens att placera problemet i faktorer som man 

inom förbundet inte rår över och kan påverka (Olofsson 2007, Wickman 2012, Fundberg & 

Pripp 2007). 

 

Vi menar att detta är ett exempel på en inställning som inte problematiserar tydliga strukturer 

inom organisationen. Om det är så att de flesta och mest drivna inom förbundet under en längre 

tid varit kvinnor borde man rimligtvis fundera över vad som gör att detta inte återspeglas i 

organisationens övre skikt. I synnerhet då verksamheten samtidigt haft som mål att utjämna 

könsfördelningen inom förbundet. Informanten nämner även ålder i anslutning till denna 

diskussion, och hävdar att man skulle ha sökt sig till äldre personer för att värva nya 

ordföranden. Han menar att detta inte nödvändigtvis står i motsättning till förbundets profilering 

som ett ungt förbund, utan att detta är naturligt när det handlar om rekryteringen till så pass 

höga poster. Vi kan dock se på ett generellt plan att förbundet inte tvekat att tillsätta 

distriktsordföranden i 20års åldern, och att förbundet dessutom menar att det har ett egenvärde 
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att ha unga individer på beslutsfattande positioner. Det är trots allt unga som själva vet bäst vad 

unga vill ha och behöver. 

 

I dessa citat kan vi se ett motstånd mot utjämnande punktinsatser för ökad jämställdhet, gömt i 

talet om att det ska vara rätt man på rätt plats och att man måste vara duktig nog för den uppgift 

som ska utföras. Detta går i linje med flera tidigare studier vi presenterat i denna uppsats, som 

identifierat attityder vilka likställer kvotering med sänkt kompetens (Bacchi & Eveline. 2010, 

Olofsson. 2007). Man ifrågasätter dock inte hur männen kan ha den kompetens som erfordras, 

ifall andelen kvinnor som visar framfötterna på lägre nivåer konkurrerar ut männen i antal. Vi 

vill lyfta fram detta som ett exempel på hur okunskap ofta kan bli ignorans i dylika frågor. Om 

det inte finns någon djupare reflektion och kunskap kring en viss situation kan detta bli ett 

hinder för förändring (Lindholm & Callerstig: 2011). Detta gör även att strukturella företeelser 

kan ses som isolerade händelser och individbundna situationer, istället för ett mönster i en 

diskriminerande struktur (Ahmed 2012, Wahl et al. 2007)  

5.1.1 Köna(n)de beskrivningar  
 

Svenska skolidrottsförbundets möte i april 2018 var en arena där ojämlikheten inom förbundet 

gick att identifiera i ett flertal olika sammanhang. Den tog sig uttryck i form av både handlingar 

och ordval. Under mötet skulle stor del av den dåvarande styrelsen avgå, och ny ordförande 

samt flera nya ledamöter och suppleanter skulle väljas. I traditionell föreningsanda presenterade 

valberedningen sina förslag av vilka personer som skulle få ta sig an förtroendeuppdragen i 

styrelsen. Det blev fort tydligt att valberedningen hade vitt skilda sätt att presentera kvinnorna 

i jämförelse med männen. Vi kunde bland annat se mönster i vilka ord som användes för att 

beskriva kvinnorna respektive männen. Vi lyfter i detta avsnitt fram några exempel från 

beskrivningarna i samband med vår analys. 

 

De ord som användes om kvinnorna var: God ambassadör, entusiasm, demokrati, humor, lokal, 

bollar i luften, gedigen kunskap, kommunikativ förmåga, ödmjuk. 

 

Om männen användes dessa ord: Nätverk, spetskunskap, effektivitet, kännedom, professio-

nalism i sitt dna, uppföljning i minsta detalj, global, får saker och ting gjorda, skapar resultat 

och inspirerar, säkerställa, förankra. 
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I presentationen av en kvinna med lång erfarenhet av att arbeta med jämställdhet och jämlikhet 

inom organisationer och företag, beskrevs hon som en person som har bidragit till att förbundet 

har ett ”klokt förhållningssätt” när det gäller inkludering och jämställdhet. Samtidigt 

presenterades hon som ”en klarsynt person som verkligen inte tvekar att säga vad hon tycker, 

och vi är övertygade om att hon med sin kommunikativa förmåga kommer att bidra…”. I 

kontrast till detta beskrevs en man som arbetat som chef och i mediabranschen, som ”en 

utomordentlig person till vår styrelse”, en person med ”spetskunskap” gällande kommunikation 

och digitala medier, vilket enligt valberedningen hänger ihop med att han kommer bidra med 

”effektiva kommunikationsinsatser”. Vidare så nämns det att han verkligen ”förstår 

utmaningarna som finns när man försöker skapa kännedom. Han har jobbat med det här i drygt 

25 år, så han vet”.  

 

Ordvalen i dessa presentationer avslöjar inte bara de olika attityderna i förhållande till manligt 

och kvinnligt ledarskap, utan även vilken kunskap som indirekt värderas högst. Hans 

erfarenheter från media och kommunikation får tunga ord så som ”spetskunskap”, ”effektiva 

kommunikationsinsatser” samt att han ”förstår” och ”vet”. I kontrast till detta så är hennes långa 

erfarenhet och kännedom om jämställdhets- och inkluderingsarbete något som bidrar med ”ett 

klokt förhållningssätt”. Den kanske allra tydligaste skillnaden i presentationerna av två 

likvärdiga kandidater är avslutningen där han beskrivs med följande formulering: 

  
Joakim har professionalism i sitt DNA och kansliet kan vara säkra på att aktivitetsplaner kommer 

att följas upp i minsta detalj. 

 

I kontrast så avslutas presentationen av kvinnan med kompetens inom jämställdhets- och 

jämlikhetsarbete med:  

 
Att hon dessutom bidrar med sin humor kommer att förhöja stämningen och göra styrelsemötena 

till uppskattade tillfällen att vara med på.   

 

Det blir gång på gång tydligt att de formuleringar som används om kvinnorna aldrig skulle 

användas om männen. Kvinnorna framställs i dessa beskrivningar som ödmjuka och kloka, 

männen är handlingskraftiga, har strategier och skapar resultat. Vi menar att mannen i dessa 

presentationer konstrueras som en självklar, professionell ledare. Kvinnan är istället någon typ 

av stämningshöjare, hon är klok, ödmjuk och humoristisk. För att förstärka denna framställning 
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används även olika retoriska grepp i beskrivningen av kvinnor respektive män. Olika ord 

används helt enkelt i beskrivningarna. Såsom i exemplet överst knyts det globala flera gånger 

till männens erfarenheter och ord såsom extern och organisatoriska frågor används. Hos 

kvinnorna är ord såsom varit delaktig, smittar av sig och insyn mer förekommande. I 

förhållande till styrelsen sägs bland annat att han kommer att bidra medan hon kommer att vara 

värdefull. 

 

Vi anser att denna typ av diskursiva konstruktioner bidrar till att reproducera föreställningar om 

kön. Som tidigare nämnt menar vi även att stereotypa föreställningar om kön ofta är ett hinder 

i arbetet för ökad jämställdhet (Wahl et al. 2007, Olofsson 2007). Vi menar således att dessa 

beskrivningar i sig kan betraktas som könande processer som är med på att skapa kön inom 

organisationen (Bacchi & Eveline. 2010). Det är överlag problematiskt att det råder så skilda 

uppfattningar om kvinnor och män i ledande positioner inom ett förbund gärna säger att de är 

ett ungt förbund som alltid legat i framkant när det kommer till dessa frågor. Att denna typ av 

föreställningar lever kvar utan att man inom förbundet reagerar på dem, är problematiskt. Det 

är ett tecken på att eventuella insatser för att vara mer inkluderande inte varit tillräckliga för att 

förändra attityder inom förbundet i grunden.  

 

Dessa formuleringar ger i vår mening uttryck för de fundamentalt olika attityder som möter 

män respektive kvinnor, i synnerhet på ledande positioner. Det illustrerar även hur kvinnor ofta 

inte främst bemöts och bedöms utifrån sin kompetens eller yrkesroll (Wahl et al. 2007, 

Abrahamsson 2010). Vi menar att formuleringarna i fråga konstruerar mannen som kompetent 

medan kvinnan konstrueras som den andra inom organisationen (Bacchi & Eveline. 2010). Hon 

får inte äga sina framgångar på samma sätt. De egenskaper som lyfts fram står inte i direkt 

relation till hennes uppnådda resultat i karriären, utan är snarare kopplade till hur kvinnorna får 

omgivningen att känna. Detta spelar på stereotypa uppfattningar om kön, där kvinnan ofta knyts 

till de så kallade mjuka värdena kopplade till emotioner. Kvinnors värde knyts således till deras 

förmåga att vara omhändertagande, eller i detta fall kvinnan som en form av ”socialt ludd”. Det 

knyter dessutom an till kopplingen mellan kvinnan och det privata, och mannen till det 

offentliga, samt konnotationer mellan manligt och aktivt, kvinnligt och passivt.  

 

I vår mening visar dessa exempel även på hur analys av diskursen kring kvinnor och män kan 

avslöja implicita attityder som placerar skillnadsskapande markörer hos en viss grupp (Bacchi 

& Eveline 2010). Att bli medveten om denna typ av processer kan förhoppningsvis visa hur 
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viktigt det är att aktivt jobba med attitydförändringar i en organisation för att genomföra verklig 

förändring (Lindholm & Callerstig. 2011). Sådana insatser kan även vara essentiella för att en 

plattform som förbundsmötet och skolidrottsförbundet i sig ska kunna upplevas som ett tryggare 

forum för kvinnor (Lewis 2015). 

5.2 Maskuliniteter inom förbundet  
 
I detta avsnitt har vi valt att fokusera på hur olika maskulinitetsnormer tar sig uttryck då vi i 

enlighet med den senaste jämställdhetsutredningen menar att dessa ofta är ett hinder i arbetet 

för jämställdhet och jämlikhet (SOU 2015:35). Vi menar att Svenska skolidrottsförbundet i 

likhet med fotbollen är en arena där pojkar fostras samtidigt som beteenden och handlingar av 

de äldre inom förbundet är med på att forma deras uppfattningar om normalitet. Detta kan 

jämföras med den typ av maskulina beteende som Fundberg (2003) lyft fram i sin avhandling 

Kom igen gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter.  

5.2.1 Attitydproblem 
 
     Ta micken Martin   

- Mötesordföranden 

 

Nej, men jag pratar så högt. Jag får alltid skäll hemma för att jag pratar så högt, jag är van att prata 

i en 40 meters hall…   

– Martin, Ordförande i ett av SSIF:s distrikt.    

 

Det som från början framstod som ett lite humoristiskt uttryckssätt blev allt eftersom ett 

systematiskt handlande från männens sida att ignorera den kvinnliga mötesordföranden. Hon 

försökte vid upprepade tillfällen få männen att tala i mikrofonen, presentera sig och vara tydliga 

med om det var ett yrkande eller bestridande när de skulle hålla sitt anförande. De flesta av dem 

struntade i detta och följde dessutom den första mannens exempel med att inte ta mikrofonen. 

Ytterligare en man gick upp och sa ”Alltså, jag pratar också utan. Går det bra?”, men varken 

salen eller mötesordförande hinner svara innan han fortsätter prata. Detta sker trots att 

mötesordförande markerat redan från början att alla ska prata i mikrofonen så att alla i rummet 

hör. Utöver att detta blir ett sätt att fullständigt ignorera mötesordföranden, så är det 

problematiskt ur ett inkluderingsperspektiv då det kan finnas personer i lokalen som faktiskt 

inte hör vad som sägs. En röst kan inte ersätta en högtalare. I vår mening tydliggjorde männens 
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ignorans symbolvärdet i att mötesledningen utgjordes av tre kvinnor. Två av dem var i 

tjugoårsåldern. Den tredje som systematiskt blev ignorerad trots sin pondus, var i 70 års åldern 

och förbundets enda tidigare kvinnliga förbundsordförande.  

 

Vidare uppstod känslan av att det blev en form av manlig prestige i att kunna prata högt. Det 

framträdde ett mönster där vi uppfattade att prata utan mikrofon som en form av 

manlighetsprov. Det bör här poängteras att ingen av de två kvinnor som gjorde inlägg i 

diskussionen gjorde detta. Något som förstärkte känslan av att det var männen som satte 

premisserna var det faktum att en bit in i diskussionerna så överröstar en man i publiken de som 

håller inlägg och ropar ut att de bör hålla sig till mötesordningen. Efter detta får 

mötesordföranden chansen att igen understryka vilka regler som gäller vid diskussion av 

propositioner, varpå männen till viss del började följa reglerna för inlägg i diskussionen. Det 

som är anmärkningsvärt här är att många av de som gjorde inlägg i diskussionen är erfarna inom 

förbundet och bör således vara klara över vilka regler som gäller.  

 

Vi menar att detta beteende är ett uttryck för den manliga dominansen inom förbundet. Det är 

en av faktorerna som bidrar till att reproducera normer som är direkta bromsklossar i arbetet för 

jämställdhet och dessutom är med att forma de unga inom förbundets uppfattning om normalitet 

och vad som är okej och inte (Fundberg 2003). Fundberg (2003) menar att manlighet 

konstrueras i negation till kvinnlighet. Vi anser att ett det är ett utslag av dessa mekanismer som 

gör att kvinnorna upplevs vara okej att ignorera, medan man i högre grad lyssnar till det männen 

har att säga. Det innebär att de beteenden som nämns ovan, där männen väljer att bortse från 

mötesordförandens uttalanden vidd upprepade tillfällen, bidrar till att reproducera normer för 

manlighet som står i vägen för jämställdheten. Utöver ovan nämnda incidenter var det tydligt 

att männen tog mest plats i form av taltid och utrymme uppe på podiet. Kvinnorna rörde sig 

inte i samma utsträckning som männen och talade inte alls lika länge. Av de cirka 70 deltagarna 

var 34 stycken män, vilket utgör nästan hälften. Ändå var det männen som tog den absoluta 

majoriteten av taltiden. Vi menar att denna typ av handlande bidrar till att maktrelationerna 

mellan män och kvinnor förblir i männens favör i sammanhang som dessa. Detta går i linje med 

tidigare forskning som visar att i mixade miljöer, det vill säga där både män och kvinnor 

närvarar, så tar männen störst plats (Lewis et al. 2015). Vi vill här poängtera att lösningen på 

detta uppenbara problem inte är så enkel som att bara säga åt kvinnorna att ta mer utrymme. 

Det måste ske en förändring i kulturen och attityden inom förbundet för att alla, speciellt de 
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yngre, ska våga ta plats i en miljö där det främst är vuxna män som breder ut sig (Lewis et al. 

2015).  

5.2.2 Sexism  
 

En annan aspekt av maskulinitetsnormer vi kunde identifiera inom förbundet var olika uttryck 

för sexism. Vi betraktar sexism som en skillnadsskapande konstruktion, eftersom den målar 

upp kvinnor på ett visst sätt. Vid ett så viktigt möte i ett förbund som är av och för unga, och 

där så många personer av olika åldrar samlas menar vi att det är extra viktigt att de som tillhör 

den vuxna åldersgruppen föregår med gott exempel. Dessvärre stötte vi vid några tillfällen på 

en sexistisk jargong hos de vuxna på mötet. I detta avsnitt lyfter vi fram några exempel på detta. 

 

Två unga tjejer i 15års åldern höll en presentation av ett projekt som de genomfört i 

Skolidrottsförbundets regi. Framträdandet tog cirka 12 minuter och tjejerna gick ordentligt 

igenom alla delar: planering, genomförande och avslutning. De fick rungande applåder av hela 

salen och det var märkbart att flera kände sig upprymda och stolta över tjejernas mycket 

professionellt genomförda redovisning. När presentationen av projektet var avslutad klev den 

man som varit deras vuxenstöd under projektet fram. Istället för att bara rakt av berömma 

tjejerna för deras hårda arbete så säger han: 

 
Asså det här… Jag tycker att detta är så sjukt kul att se och jobba med de här tjejerna på mötena 

liksom bara ”imiterar kacklande hönor”. Det är helt galet. I början på mötet (sa jag) såhär: nu 

jobbar vi fokuserat, vi har en timme på oss, vi har väldigt gott om tid, och sen så har en timme gått 

”imiterar kackel igen”, så att det är… men asså dem är så bra att jag vill ge dem en applåd till.  

 

Vi hörde samma man upprepa den här historien inför några pojkar i yngre tonåren senare i 

korridorerna utanför mötessalen. Att låta som kacklande hönor för att beskriva hur tjejerna 

pratat är ett sätt att förlöjliga och förminska dem. Det kan ses som en härskarteknik som bidrar 

till en miljö där dessa unga tjejers projekt och presentation inte bara kan få stå för sig utan blir 

en källa till åtlöje. Det är en jargong som reproducerar tydligt könsstereotypa bilder av kvinnor. 

I detta fall framställs kvinnor återigen som avvikande. Metaforen att kackla som en höna hade 

med största sannolikhet inte använts om ett par unga killars uppföranden, oavsett hur snabbt 

och mycket de pratat under mötena. Den spelar på stereotypen om kvinnor som dumma och 

irrationella, där det manliga kopplas ihop med rationalitet och intellekt.  
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Vi ser det som självklart att mannens intentioner med hur han valde att lägga fram sin historia 

ur hans perspektiv var goda, men det är inte avsikten i sig som reproducerar en viss diskurs. 

Det är viktigt att understryka detta eftersom det är ett av skälen att exemplet är så viktigt att 

lyfta fram. Vi menar att det är viktigt att inse att denna typ av uttalanden är djupt problematiska 

och att alla inom förbundet förstår att så är fallet. Att undvika denna typ av retorik är avgörande 

för att kunna vara med och skapa förändring, och sätta punkt för reproduktionen av 

könsstereotyper. Något som blir ringar på vattnet även utanför förbundet. Tyvärr får, som 

tidigare studier visar, denna typ av uttalanden ofta passera obemärkt då det helt enkelt är för 

obekvämt att adressera dem (Bacchi & Eveline 2010, Wahl et al. 2007). Vi menar att det enda 

rätta hade varit att detta uppmärksammats och adresserats av en person i uppsatt position inom 

förbundet. Vidare vill vi lyfta fram ett sista citat som vi placerar in i konsekvenserna av dylika 

attityder inom förbundet.  

 
Jag fick frågan i veckan om jag är redo för att ta platsen upp till ordförandeposten, men jag tvekar 

än, då jag känner en press att leverera ett bättre resultat än nuläget för att bevisa att vi unga tjejer 

faktiskt kan. Det känns lite svårt att uttala sig såhär då jag faktiskt trivs med alla i styrelsen på ett 

personligt plan, men känner en frustration kring arbetet vi gör. 

 

Vi menar att denna upplevelse hos en ung förbundsaktiv som redan arbetat sig upp till en 

betydande position inom förbundet, kan tolkas som en konsekvens av de diskursiva praktiker 

som konstruerar kvinnor som avvikande. Denna unga kvinna tvekar till att inta en styrande 

position inom förbundet då hon är rädd för att hennes eventuella framsteg eller bakslag ska bli 

en symbol för hela gruppen ”unga kvinnors” kapacitet. Detta i sig är ett tecken på hur starkt 

grepp skillnadsskapande markörer har i förbundsmedlemmarnas undermedvetna, och för 

enskilda individers tilltro till sin egen förmåga. Likt Bacchi och Evelines (2010) resonemang 

styrker detta att skillnadsskapande praktiker placerar problemet i knäet på de individer som 

konstrueras som avvikande, istället för att fokusera de maktrelationer som pekar ut enskilda 

individer. 

5.3 Det homogena förbundet 
 

Något som är väldigt framträdande inom svenska skolidrottsförbundets styrande organ är 

homogeniteten. Det här är något som framkommit tydligt både under intervjuerna samt att den 

grupp som vi mötte på förbundsmötet var relativt homogen, då främst i förhållande till etnisk 
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mångfald och funktionalitet. Detta till trots för att förbundet i sina styrdokument vid upprepade 

tillfällen pratar om integrering och inkludering.  

 
…när man tittar på våra beslutsorgan, eller när man ser bilder från våra konferenser, alltså alla 

bilder på våra sociala medier som är bilder på våra medlemmar, och på våra styrelseledamöter, så 

är det ju ehm… alla är väldigt lika, vad heter det? 

 

Homogena? 

 

Ja! Och det behöver ju inte… alltså, de gör ju ett bra jobb, det är ju inte det… men det handlar om 

att vi måste bli mer inkluderande, så att barnen ska våga komma till oss. 

 

Vi menar att representationen inom förbundets styrande organ går att koppla till Ahmeds (2012) 

resonemang som handlar om att vissa kroppar känner sig mer hemma inom organisationer än 

andra, på grund av att vissa kroppar är konstituerade som norm. När vi lyfte frågan om 

representation till en av våra informanter som vid intervjutillfället hade den högsta positionen 

inom förbundet svarade han: 
 

Det känns ju som att det händer ganska bra saker tycker jag, på den fronten, men sen det att det tar 

tid, såklart.  Men det funkar ju liksom inte att bara ha en policy som säger att nu ska vi jämna ut, 

nu ska (...) det vara hälften svart. Det funkar inte riktigt så utan det måste byggas underifrån. 

 

Uppfattningen om att just etnicitet eller hudfärg som diskrimineringsgrundlag är för svårt att ta 

i och för att explicit formulera åtgärder kring, är något som Ahmed (2012) behandlar. Hon 

skriver att ”saying that race is ”too difficult” [to deal with] is how racism gets reproduced”, 

något som återspeglas i det svar vi fick ovan (Ahmed 2012: 4). Rädslan för att ta i frågor som 

rör rasism gör att rasismen direkt eller indirekt kan reproduceras. Vidare menar vi i linje med 

Ahmed (2012: 95–97) att policys måste utmana de normer som står i vägen för jämlikhet 

eftersom de annars inte har någon chans att förändra. Detta är något som i vår mening går igen 

i attityden kring att det inte går att ha en policy som direkt behandlar homogeniteten hos 

förbundets styrande organ.  

Motvilligheten att prata om den vithet som finns inom förbundet menar vi är ett uttryck för hur 

svårt förbundet har att komma till bukt med problemet. Ahmed (2012) lyfter fram i sin studie 

att ledningens favoritargument i förhållande till den dåliga representationen var ”you can´t do 

anything about geography”. Detta går att sätta i relation till det ovan framlyfta citatet som under 

stryker att ”det måste byggas underifrån”. Argumentet framkom i flera av intervjuerna och det 



 
 

36 

nämndes i frågor rörande representation inom förbundets styrande organ. Bland annat sa en 

annan informant ”Det måste finnas folk överhuvudtaget… Det kanske man får bygga 

underifrån” som svar på frågan om varför det är så stor övervikt av män på 

distriktsordförandeposterna. En annan del som är intressant med det återkommande argumentet 

ovan är att Skolidrottsförbundet rekryterar personer utifrån förbundet till sina styrelseposter. 

Dock verkar ingen i rekryteringsprocessen ha tänkt på att representationen av styrelseledamöter 

på central nivå borde spegla förbundets medlemmar på lokal nivå. Det här belyser att oviljan 

att prata om rasism leder till att den reproduceras (Ahmed 2012). Hos Skolidrottsförbundet 

handlar det kanske främst om oviljan att formulera policys kring etnisk mångfald, vilket gör att 

homogeniteten i de styrande organen kvarstår. Beröringsrädslan kring dessa frågor står i 

kontrast till de policys som förbundet redan utformat för en representativ fördelning av ålder 

och kön till styrelseposterna.  

5.3.1 Integrationsdiskursen och konstruktionen av ”den andre” 
 

Kommun X har haft problem med just integration eftersom det har kommit många somalier till 

Kommun X. Då tog man det här som ett verktyg. Många av de här eleverna fick inte vara med på 

aktiviteter heller på grund av kulturella skäl men när det var i anslutning till skolan så vara 

acceptansen större, för skolan är ju ändå en legitim institution. 

 

Vi menar i likhet med Fundbergs (et al. 2007) resonemang att vi här kan identifiera en diskursiv 

konstruktion av invandrarföräldrar som kontrollerande och ovilliga till att låta sina barn delta i 

idrott. Fundberg (et al. 2007) menar att diskursen där invandrarföräldrar framställs som 

kontrollerande gentemot sina döttrar kan få negativa konsekvenser. I detta fall är det Somalier 

som får utgöra den grupp som står i kontrast till den svenska normaliteten. Ytterligare något 

intressant som framkom i våra intervjuer var att det inte bara var barnen som utbildades, utan 

även föräldrarna. Detta kan liknas vid att policys som föreslår utbildning som åtgärd för att öka 

andelen kvinnor, konstruerar problemet som att kvinnor saknar utbildning (Bacchi 2016: 1–2). 

I detta fall kan en slagsida vid integreringsprojektet i Kommun X bli att en bild konstrueras av 

att invandrarföräldrar, i detta fall huvudsakligen föräldrar från Somalia, behöver utbildas i 

svensk föreningsdemokrati och idrottsverksamhet, samtidigt som denna diskurs framställer det 

som att alla ”svenskar” har denna kunskap.  

 
… samarbete mellan lokala etablerade föreningar och skolidrottsföreningar för att rekrytera nya ledare 

till skolidrottsförbundet, som det inte kommer naturligt för. Föreningskulturen finns inte i deras kultur 
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på samma sätt som den finns i den svenska kulturen, så det är väl där man vill bygga broar och främja 

deras väg in i det svenska samhället… 

 

I linje med Bacchi (2016) menar vi att det är viktigt att se på de premisser som 

problemformuleringar utgår ifrån, något som också kan kopplas till Fundbergs (et al. 2007) 

resonemang kring dylika diskurser och vilka konsekvenser dem får. Vi menar att de uttalanden 

som våra informanter gjorde i samband med de olika integrationsprojekt som görs i 

Skolidrottsförbundets regi, på många sätt ordnar in sig i den dominerande diskursen kring 

invandring med konstruktionen av ”den andre” som avvikande från den svenska normaliteten. 

En annan högt uppsatt man inom förbundet sa under en av våra intervjuer följande:  

 
Det här med Skol IF är oerhört viktigt för folkhälsan, inkluderingen av alla lika människor som 

kanske inte ens vet att de tycker om att röra på sig, för att de inte har fått välja själva att de ska 

röra på sig.  

 

Dessa citat leder till associationer kring vilka dessa barn är som ”kanske inte ens vet att de 

tycker om att röra på sig” eftersom ”de inte har fått välja själva”. Det går helt i linje med 

Fundbergs (et al. 2007) diskussion om diskursen kring invandrarföräldrar som kontrollerande. 

Detta förstärker den upplevelse vi beskrev i det förra avsnittet - att man inom 

Skolidrottsförbundet pratar om ”den andre” och inte med, exempelvis så har man i samband 

med dessa integrationsprojekt ett förhållningssätt som tycks grundas i ett antagande om att vi 

ska lära ”de andra” (Pripp & Fundberg 2007). Med andra ord kan vi här finna en 

problemformulering som grundar sig i en bredare diskurs där personer med annan etnisk 

bakgrund konstrueras som avvikande. Vi menar att detta kan knytas till tidigare studier som 

poängterar att man sällan inom ramen för jämlikhetsprojekt inom idrottsrörelsen lyft 

problematik kopplat till förbundets egna strukturer (Pripp & Fundberg 2007, Olofsson 2007, 

Wickman 2012).  

 

Vi är av uppfattningen att man måste ha en inställning som utgår från inkludering och inte 

integrering. Skillnaden blir att den sistnämnda framstår som att det redan finns en befintlig 

verksamhet vilken fungerar på ett önskvärt sätt. ”De andra” ska följaktligen passas in i denna, 

eftersom målet är att bibehålla den struktur som redan finns. Ett förhållningssätt som fokuserar 

mer på samtalet med personer som berörs av dessa projekt, ett inkluderande samtal, konstruerar 

istället själva processen som mer nyanserad och dynamisk. Detta öppnar upp för att normativa 
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uppfattningar om ”invandrare” och även om ”svenskar” kan ifrågasättas, och för en verksamhet 

som kan utvecklas med de nya medlemmarna. Det är här vi menar att förbundets egna strukturer 

måste finnas med i grunden för problemformuleringen.  

 

Detta går i linje med Bacchi och Evelines (2010) kritik av synen på policys som att de skapas 

för att adressera ett problem, och därefter influerar personer inom organisationen. De menar 

istället att policyn i sig är en diskursiv konstruktion som är ett uttryck för hur personer inom 

organisationen ser på problemet i fråga. Vi gör samma tolkning av diskursen kring integration 

i detta sammanhang. Diskursen kring integrationsarbetet är inte någonting neutralt som 

adresserar ett externt problem. Den uttrycker i sig åsikter om vad problemet utgörs av, där de 

personer som ska integreras får utgöra ett problem som ska lösas. En illustration av förbundets 

egna strukturer skulle som Pripp och Fundberg (2007) konstaterar ta med i beaktning vilka som 

redan är med, vilka som leder och tränar samt vilka ekonomiska och sociala villkor som råder. 

Detta för att kunna synliggöra vilka hinder för förändring som finns inom den egna 

organisationen. Vi har konstaterat tidigare att de som leder inom Svenska skolidrottsförbundet 

är en relativt homogen grupp, något som kan förklara varför talet kring integrationsprojekten 

uttrycks som de gör.  

5.4 Diskursiva konstruktioner av ett perfekt förbund 
 
I ovanstående avsnitt har vi främst analyserat material förankrat i talet och handlingarna hos 

personer inom förbundet. Vi vill i detta avsnitt knyta an till det vi nämnde i inledningen – att 

det som initialt fångade vårt intresse för Skolidrottsförbundet bland annat var den diskrepans vi 

såg mellan hur förbundet framställde sig själv och vad vi såg i deras centrala dokument. Vi vill 

i följande avsnitt kontrastera dessa diskursiva framställningar mot våra egna observationer av 

hur arbetet inom förbundet går till. Det här avsnittet riktar därför en kritisk blick mot hur ord 

och handling inom förbundet står i relation till de styrdokument som förbundet har tagit fram.  

 

5.4.1 Dokument som kvitto på framsteg 
 

Det har blivit tydligt under flera intervjuer att respondenterna, som alla är högt uppsatta och har 

mycket inflytande inom förbundet, har svårt att svara när vi frågar om de har några tankar på 

konkreta åtgärder eller hur ett arbete för mer inkludering ska se ut i praktiken. Brist på konkreta 
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åtgärder och material har även varit en återkommande problematik i tidigare idrottsforskning 

(Olofsson 2007). I de fall vi frågat om detta har respondenterna haft en tendens att hänvisa till 

hur inkluderande verksamheten redan är i grunden, eller till något av de dokument som finns 

till hands.  

 
Det är ju centralt. Jag skulle inte säga att det är någon sidogrej nu, utan det är ju centralt i våra 

huvuddokument, om man tittar på de mål som vi har, med utvecklingsplan, när det gäller 

idrottslyftet och färdplan 2025 och vi pratar ju liksom öppenhet och inkludering och det tycker 

jag genomsyrar allt arbete som vi gör från strategisk nivå… när vi har kontakter med kommuner 

som jag träffar, politiker och andra. Alltså de argument som vi för fram varför de ska satsa 

resurser på skolidrottsförbundet, det är ju för att vi ska inkludera fler och att det är bra för 

samhället. 

 

Det finns en fara för att dokument görs endast för att visas upp och skapa illusionen om en 

lyckad verksamhet, fast dokumenten i sig inte gjort någon skillnad (Ahmed 2012:95–97).  

Ahmed (2012) menar att detta förhållningssätt förstärker tanken om ”institutionell lycka” som 

handlar om att bibehålla känslan av att allt är bra. Detta är beståndsdelar i vad Ahmed (2012) 

kallar för ”performance culture”, något som innebär att ta fram rätt procedurer, metoder och 

material för att leva upp till det som är önskvärt inom rådande system. Ett utslag av detta kan 

vara dokument som skapas med åtanken att de en dag ska kunna utvärderas och/eller revideras. 

Detta påverkar själva dokumenten och skapar en kultur där det att visa upp att det finns en 

pågående process blir det viktiga, inte själva processen (Ahmed 2012: 99). Inom 

organisationsteorin kallas den likriktning som blir följden av dessa mekanismer för isomorfism. 

Den uppstår då organisationer börjar sträva efter samma mål för att bli uppfattade som legitima 

i omgivningens ögon (Ahrne & Hedström 1999). Vi menar att det finns fler tydliga exempel på 

detta inom skolidrottsförbundet. 

 

För att uppnå legitimitet inför omgivning och organisationens medlemmar är det för 

Skolidrottsförbundet viktigt att framstå som om organisationen ligger i framkant och tar arbetet 

för ökad inkludering och jämställdhet på allvar. Särskilt som Skolidrottsförbundet menar att de 

är ett ungt och progressivt förbund. I dessa tillfällen handlar det om att organisationen vill ha 

rätt image. Den diskursiva konstruktionen av att förbundet ligger i framkant kan således på flera 

sätt bli en stoppkloss för jämlikhetsarbetet, i synnerhet då denna bild cementeras i diverse 

styrdokument. Detta går i linje med Ahmeds (2012) resonemang om happy talk för att bibehålla 

institutionell lycka – bilden av att allt är bra. 
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5.4.2 När dokumentet får ersätta handling 
 

När frågor om jämlikhet blir en fråga om att skriva dokument, kan dessa dokument istället 

bidrar till att separera jämlikhetsarbete från det institutionella arbetet. Detta kallas för 

löskoppling (Ahrne 1999).  I dessa fall blir styrdokument endast en form av pappersuppgift. 

Ahmed (2012:86) beskriver detta som “doing the document rather than doing the doing”. Vid 

de tillfällen dokument betraktas som en handling i sig, som något som förändrar av sig själva, 

kan de bidra till att ojämlikheten fortskrider.  

 

”… det beskriver väldigt mycket i vår situation när det kommer till inkludering, vi gör någon 

slags satsning på en ganska hög nivå, men som inte riktigt leder till någonting konkret. Och 

som absolut inte kan… alltså, att de gick det här (den normkritiska utbildningen) på kansliet 

gjorde ju inte att Emil i Dalarna 10 år, blev mer inkluderande och välkomnande mot Ida i 

klassen som sitter i rullstol.” 

 

Denna iver att producera så bra uppdragsbeskrivningar som möjligt i ett styrdokument kan leda 

till en trötthet kring just dessa uppdragsbeskrivningar, som sällan blir något mer än bara 

formuleringar på ett papper (Ahmed 2012: 90). Detta illustrerar hur avsikten bakom att 

dokumenten skapas spelar roll, samt att ha ett fruktbart inkluderingsarbete är så mycket mer än 

att bara hitta rätt formuleringar till ett nytt policydokument. Några av våra respondenter var 

extra engagerade i frågor som rör jämlikhet och hos dessa individer kom frustrationen till 

uttryck vid upprepade tillfällen.  

5.4.3 Avsaknad av rutiner 
 

Ett av enstaka mer konkreta exempel på steg som tagits för en mer inkluderande verksamhet är 

att två kanslianställda och två styrelseledamöter för ett år sedan gått en utbildning i normkreativt 

ledarskap, något som väckte vårt intresse. Vi frågade en av våra respondenter, som genomgått 

utbildningen, om det varit lätt att föra vidare kunskapen och fick svaret:  

 
Nä, vi har nog inte jobbat så aktivt med det, gentemot styrelsen till exempel, som vi borde. Det 

kunde vi gjort bättre.  
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I arbetet för en mer inkluderande verksamhet är det viktigt att alla aktörer inom organisationen 

känner sig delaktiga. Därmed blir en sådan sak som en utbildning i normkreativt ledarskap en 

otroligt viktig kunskapskälla att ta med sig till resten av organisationen. Annars är risken att det 

inte blir något mer än en nyväckt tanke hos de fåtal som genomgått den. Ahmed (2012) 

poängterar hur grundläggande det är att flera personer är inblandade i inkluderingsarbetet 

eftersom det då är en större chans att fler personer känner ägarskap till den nya kunskapen och 

ansvar för att de dokument som tas fram efterlevs. Vi menar att detta även är applicerbart på 

den normkreativa ledarskapsutbildningen. Det är speciellt viktigt att den här kunskapen förs 

vidare då Skolidrottsförbundet är ett förbund vars verksamhet går ut på att ”unga leder unga”. 

Ser man till att föra vidare denna typ av information sprider sig detta som ringar på vattnet inom 

förbundets verksamhet. Precis som diskursen kring hur progressivt skolidrottsförbundets arbete 

med ökad jämlikhet är, har blivit en väl utbredd föreställning inom förbundet. 

 

Med tanke på att det ändå gått över ett år sedan några ur Skolidrottsförbundet genomgått 

utbildningen, finns det en risk för att denna istället blir ett uttryck för ”performance culture” 

(Ahmed 2012: sida), en symbol för att få en bra image. Då stannar utbildningen vid att vara ett 

mått på hur bra Skolidrottsförbundet har gjort ifrån sig gällande inkludering. Detta kan liknas 

med Ahmeds (2012) kritik kring att ledningen lyfter framtagna dokument rörande mångfald 

som ett mått på hur bra institutionen gjort ifrån sig, utan att dessa dokument lett till någon 

konkret förändring i förbundet i stort. I tillfället med Skolidrottsförbundet har en konstruktiv 

process delvis startat genom att delar av kansliet och några ur förbundsstyrelsen genomgått 

normkreativ ledarskapsutbildning. Samtidigt har kunskapen dessa personer fått ta del av där 

inte sipprat vidare ner i organisationen. Trots detta framhålls utbildningen gång på gång som 

någonting konstruktivt förbundet har uppnått.  

5.5 Förbundets olika röster 

5.5.1 Ett splittrat förbund 
 

Flera informanter identifierar splittringen inom förbundet som en utmaning för att utvecklas på 

ett generellt plan. Dessa röster framhåller att förbundets utveckling har gått i vågor, där vissa 

distrikt växt sig starka för att sedan återgå till att ha en mer småskalig verksamhet. Detta kan 

vara en utmaning i verksamhet som i hög grad baserar sig på ideellt engagemang, där de som 
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engagerar sig kommer och går. Främst förlägger dock informanterna problemet hos splittringen 

inom förbundet, samt bristen på rutiner och gränsöverskridande i det organisatoriska arbetet. 

 
För de första så är vi ju en ganska svag organisation på det sättet att vi har en dålig koppling mellan 

centralt håll och SDF: en, samt SDF: en emellan. Vi är en väldigt splittrad organisation (…) det 

finns verksamheter över hela landet men de bedrivs på väldigt olika sätt. Det finns väldigt dåligt 

samarbete även mellan de närliggande SDF: en. Vissa distrikt är jättesvaga, har knappt en styrelse, 

bedriver ingen verksamhet. Sen har vi typ Dalarna, Skåne som har jättemycket. Att de inte har nån 

koppling, jag tror att det har bidragit till att alla SDF: en liksom inte har hängt med… 

 

Här pekar man även på att det saknats rutiner och dokumentation för framgångsrika 

tillvägagångssätt från tidigare arbete. Doing the document ska inte ersätta doing the doing 

(Ahmed 2012), men att föra vidare och förvalta kunskap och erfarenheter är essentiellt för att 

inte varje ny fas och distriktsstyrelse ska innebära att man måste börja om från början. Detta 

togs även upp i förhållande till ungdomsgruppernas verksamhet. Vi frågar om det finns 

någonting konkret som man kan göra för att råda bot på detta förhållande. 

 
Ja gud ja och det måste vi göra! Dom har ju även gjort en satsning – alltså bästa föreningsstödet. 

(…) men jag tror den generella uppfattningen om de här anställda föreningsutvecklarna och så inte 

har varit jättelyckad. Så det har väl kommit igång på vissa håll men det har ju inte gett det resultat 

man hade velat (…) Men vi måste göra någonting åt det!  

 

Liksom flera av informanterna uttrycker denna person att det bör finnas en arvoderad position 

inom distriktet för att kunna bedriva verksamhet på den nivå som de starkaste distrikten gör.  

Vi menar att denna typ av problematik är viktig att uppmärksamma även ur ett 

inkluderingsperspektiv. Vi har i hög grad knutit progressiviteten inom förbundet till enskilda 

individer inom verksamheten och menar att det är en nyckelfaktor för att ta vara på denna 

kompetens att dessa personer får göra avtryck inom skolidrottsförbundet. Det exempel vi valt 

att lyfta fram är att man borde ha förvaltat den normkreativa utbildningen och låtit kunskapen 

spridas inom förbundet, samt göra insatser för att alla i nyckelpositioner inom förbundet skulle 

få tillgång till denna information.  
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5.5.2 Kritiska röster och ”happy talkers” 
 

Nä men då skulle jag säga att, precis som jag sa tidigare, att vi alltid har pratat om det, men i de 

mer svepande ordalagen. Alla är välkomna till oss. Precis som alla inom idrotten säger, men vi 

tyckte att vi var lite mer välkomnande än alla andra. 

 

Citatet ovan är något vi menar kan ses som ett exempel på Ahmeds (2012: sida) begrepp happy 

talk som är kopplat till det hon kallar för institutional happiness. Genom att se närmare på vad 

som döljer sig bakom de beskrivningar av förbundet som lyckat och gynnsamt har vi identifierat 

en diskrepans i hur förbundet framställer sig självt i tal och skrift, och vad som faktiskt sker.  

 

I våra intervjuer har detta lett till att vi identifierat två olika läger inom förbundet. Det ena lägret 

utgörs av ”happy talkers”. Med detta menar vi personer, som i linje med Ahmeds (2012) 

resonemang, pratar om förbundet på ett sätt som gör att det framstår som gynnsamt och lyckat, 

framförallt i förhållande till frågor rörande jämlikhet och jämställdhet. Något som det inledande 

citatet är exempel på. Vid sidan av dessa personer finns de som vi valt att kalla ”de kritiska 

rösterna”. Vi menar i enlighet med Ahmeds (2012) tankegång att det i vissa tillfällen kan vara 

mer konstruktivt för jämlikhetsarbetet med kritiska röster, och förmågan att konstatera att 

verksamheten har en bit kvar. Personer tillhörande detta läger säger istället såhär när vi pratar 

om huruvida förbundet är inkluderande eller inte: 
 

Jag kan ju bara se på mitt eget distrikt och där är killarna underrepresenterade. Men då är det ju 

ännu mer intressant varför det är jag som är ordförande… 

 

Jag tror vi är duktiga på mångfald och inkludering i den dagliga verksamheten i föreningarna. Men 

det fastnar där liksom. Men man gör inte den reflektionen, 

 

Det är viktigt för hela samhället, det är viktigt för idrotten och det är viktigt för vårt förbund. 

Mångfald innebär mer tankar, mer idéer, mer personer som har mer (…) Även i Kommun X har 

vi en ganska smal representativ grupp. Och då blir det lätt bara ett perspektiv. Och då ser jag bara 

på mig själv, det är klart att jag inte kan ta beslut för alla (…) Så desto mer representation desto 

rättvisare beslut tar vi.  

 

Den bild som målas upp av de kritiska rösterna står i stark kontrast till den självbild som 

förbundet generellt präglas av. En ung kvinna vi pratade med berättade om sina egna 
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erfarenheter inom förbundet och hur det var att representera Skolidrottsförbundet vid ett möte 

med Riksidrottsförbundet, hon sa då följande: 

 
Trots arbetspass där inkludering och mångfald diskuterades vilt så blev rasterna till toapauser, trots 

att jag egentligen inte var i behov av det, mobilpauser för att se upptagen ut eller att jag samlade 

på mig mod och trängde mig in i de samtal som antingen Generalsekreteraren eller ordföranden 

hade. 

 

Här refererar informanten till dåvarande generalsekreterare och ordförande på Svenska 

skolidrottsförbundet. Vi menar att det är problematiskt att en ung kvinna kan ha denna 

upplevelse i ett förbund som framställer det som att alla är välkomna och kan delta på lika 

villkor. I dessa situationer menar vi att det är av vikt att de individer som har en maktposition 

inom förbundet tar ansvar för att se till att alla inkluderas hela tiden. Annars blir den unga 

kvinnans deltagande inte mer än ”ett spel för gallerierna”, eller i det här fallet ett spel för RF.  

 

Vidare berättade hon följande om sin upplevelse av att vara styrelseledamot i ett av 

Skolidrottsförbundets distrikt:  

 
Än idag får vi ”unga tjejer” kämpa för att ta oss fram. Vi har nu kämpat oss till respekten vid 

diskussioner, men fortfarande får vi egentligen inte något typ av praktiskt ansvar. 

 

Vi menar att denna typ av exempel visar på att det inom förbundet finns en kultur för så kallat 

”happy talk”. Många av de vi intervjuade valde att framställa förbundets arbete med 

jämställdhet och inkludering som lyckat, istället för att identifiera de svårigheter som måste tas 

itu med för att komma vidare. Vi kunde också se att de som själva satt på en maktposition, 

strukturellt i samhället och även hierarkiskt i förbundet, hade svårt att se och ta ansvar för sin 

egen position. Under flera intervjuerna ställde vi frågor om hur representationen av kvinnor på 

ordförandeposten sett ut historiskt, något som gjorde att en av våra informanter svarade 

följande: 

 
Vi hade 100 års jubileum och då var det någon som tog fram historik, eller en skrift. Det är nog 

ganska… eller väldigt manligt dominerat skulle jag säga. Eller ja, väldigt äldre dominerat. Jag var 

nog den yngsta. Jag tror att jag var nog den yngsta i hela idrottsrörelsen av alla 71 förbund… Så 

det är också ett skifte tycker jag nu sista åren att vi har ju mer yngre personer i förbundet och mer. 

Ja, mycket yngre, det är en annan struktur helt enkelt.  
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Det vi kan identifiera i det här citatet är en form av ”happy talk” där informanten likställer 

föryngringen av förbundets styrelse med att de är i mål gällande könsfördelningen på den högsta 

posten inom förbundet. Det var när vi kom in på frågor som rör förbundets egna struktur, som 

på många sätt präglas av mansdominans, som informanten flyttade fokus från 

jämställdhetsfrågan till åldersfrågan. Något som gjorde att han personligen kunde framstå som 

ett gott exempel istället för ytterligare en man i raden på ordförandeposten. Detta illustrerar den 

återkommande problematik i flera tidigare forskningsstudier som visar på att man inom 

idrottsrörelsen inte klarar av att identifiera ojämlikhet inom det egna förbundet. Man kan 

däremot klara av att skönja den ju längre ifrån den egna verksamheten man tittar (Olofsson 

2007. Wickman 2012). Vi kan även tydligt se den diskurs som placerar problemet hos faktorer 

som står utom påverkan (Pripp & Fundberg 2007, Olofsson 2007). Ett exempel är tanken om 

att personer längre ned i förbundet skulle behöva ”fylla på underifrån” för att öka 

representationen. Detta kan knytas till det som Olofsson (2007) säger om att blindheten 

gentemot vissa problem kan handla om ett obehag i att inse hur man själv är med på och 

upprätthåller samt legitimerar ojämställdhet inom den egna organisationen. Ett annat exempel 

på hur personer som sitter på maktpositioner uttrycker ovilja att erkänna sin medverkan i att 

upprätthålla maktstrukturer kom till uttryck under en annan intervju. 

 
Jag skulle säga att som grupp så var vi nog ändå relativt medvetna… Hela inkluderingstanken har 

stärkts tänker jag. Uttryck och ord, så att man använder rätt där. Och att det ändå har öppnat sig 

lite… jag är ju en klassisk vit, medelålders cis-man, men jag tycker inte själv att jag har haft svårt 

att ta till mig det… äh det blir personligt det här. Nä, men jag inte den, tycker jag själv, karikatyren 

höll jag på att säga, av den karaktären. 

 

Här kommer det obehag som Olofsson (2007) talar om tydligt till uttryck. Vi menar att det inte 

är någon som vill identifiera sig med karaktären ”vit, medelålders cis-man med makt”.  När 

man dock faktiskt innehar den positionen så kan det finnas en poäng i att inte försöka ta avstånd 

från de strukturella fördelar som detta innebär. Eftersom det istället kan föra till svårigheter 

med att kritiskt granska sig själv. Då detta hänger ihop med det som flera inom förbundet 

upplever som en tröghet i förhållande till Svenska skolidrottsförbundets jämställhets- och 

inkluderingsarbete. Bland det lägret vi har identifierat i vårt intervjumaterial som de mer 

kritiska rösterna inom förbundet, upplever vi att de har mer fokus på att utvecklas som förbund.  
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Asså där finns ju alltid gamla gubbar. Som inte vill förändring (…) och det är ju samma sak 

som ni hörde på tävlingsutredningen igår (…) vad vi är för förbund och att man ändå ska hålla 

på med tävling. Och det är klart att det finns såna frågor när det kommer till jämställdhet och 

inkludering också. 

 

Bland dessa personer pratas det mer om hur man skulle kunna uppnå högre samarbete mellan 

distrikten, om att dela med sig av material och om positiva förebilder. Det finns också en annan 

inställning till att aktivt jobba med att förändra förbundet – en mer positiv inställning till 

förändring. Generellt sett utgörs de mer kritiska rösterna av en yngre och mer blandad grupp 

bland förbundets medlemmar. Vi dock understryka att de vi här valt att kalla ”läger” bland 

förbundsmedlemmarnas olika uppfattningar på intet sätt utgör isolerade grupper, utan mer är 

tänkt att markera vissa tendenser vi har kunnat uppfatta hos våra informanter. Vi menar att detta 

är går i linje med vår analys att kunskapsspridning är en viktig del i förbundets arbete för en 

mer inkluderande verksamhet. Med detta sagt vill vi övergå till våran slutsats.  

6. Slutsats 

Vi har  gjort en kvalitativ studie av Skolidrottsförbundets jämställdhets- och inkluderingsarbete. 

Vår tanke var att skapa oss en bild av vad som faktiskt sägs och görs inom skolidrottsförbundet, 

med bakgrund i den självbild vi uppfattade i organisationens måldokument. Detta har vi gjort 

genom att närmare utforska uppfattningar hos nyckelpersoner inom förbundet genom 

semistrukturerade intervjuer samt deltagande observation under förbundets viktigaste 

beslutsfattande instans – förbundsmötet. 

 

Vi har i analysen av vårt material använt oss av klassisk feministisk teori, organisationsteori 

och idrottsforskning med genusperspektiv. De begrepp vi använt oss av har hjälpt oss att 

identifiera en könande diskurs inom skolidrottsförbundet, vilken vi menar bidrar till att 

upprätthålla maskulinitetsnormer. Ett tecken på detta är att i stort sett alla våra informanter vid 

någon tidpunkt nämner maktspel inom förbundets styrande organ. Ingen talar dock om dessa 

som ett förekommande mönster. Detta framkom tydligt då vi frågade om metoo och ingen 

klarade av att identifiera dessa maktspel som en problematik kopplad till denna rörelse. Vi har 

även illustrerat hur denna könande diskurs återskapar kvinnan som avvikande, samt hur detta 
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varit en stoppkloss för individer att ta sig fram inom förbundet. Vi har kopplat detta till 

svårigheterna inom förbundet gällande att driva arbetet med inkludering och jämställdhet 

framåt. De könande beskrivningar vi har identifierat visar även på hur skolidrottsförbundet 

bidrar till reproduktionen av könsstereotypa föreställningar. I linje med detta har vi även kunnat 

observera sexism samt en ignorant jargong jämte kvinnor inom förbundet. Ett exempel på detta 

är hur männen vid upprepade tillfällen ignorerar den kvinnliga mötesordföranden. Detta menar 

vi är problematiskt, då idrottsrörelsen och således även skolidrottsförbundet är en betydande 

instans för att forma Sveriges barn och unga. 

 

Ett annat strukturellt problem vi kunnat identifiera inom förbundet är homogeniteten. Denna 

innebär att förbundets styrande organ utgörs av en grupp som inte speglar förbundets 

medlemmar. Detta tar sig bland annat uttryck i att förbundet bidrar till en diskursiv reproduktion 

av bilden av ”den andre”. Vi menar att denna homogenitet även kan leda till att förbundets 

beslutsorgan inte har en tillräckligt nyanserad bild för att fatta de bästa besluten för förbundet, 

eftersom de ledande positionerna enbart innehas av personer med liknande bakgrund.  

 

En slutsats vi dragit av detta är att den diskursiva konstruktion flera i förbundet upprätthåller 

genom talet om skolidrottsförbundet som ett förbund i framkant döljer de problem vi lyft ovan. 

Detta menar vi är ett exempel på det Ahmed (2012) kallar för ”happy talk”, och är ytterligare 

ett exempel på att skolidrottsförbundet på flera sätt är ett splittrat förbund.  

 

Vi har inom skolidrottsförbundets tal kring jämställdhet och ökad inkludering kunnat identifiera 

två ”läger” i de förbundsaktivas inställning till arbetet. Det ena lägret utmärks av en nykter syn 

på vart förbundet befinner sig idag och en relativt klar bild av de många utmaningar som 

förestår. De har dock en positiv grundsyn på förbundets kapacitet och utvecklingspotential. Det 

andra lägret klarar inte helt av att identifiera problemen inom den egna verksamheten. 

Utmärkande inom denna grupp är att den diskursiva konstruktionen av förbundet framställer 

det som att mycket av arbetet med inkludering på flera sätt redan är uppnått. Det framgår tydligt 

i vårt material att det finns ett glapp mellan denna självbild och hur det faktiskt fungerar. Det 

är som om man inom Skolidrottsförbundet blandat ihop dokumentationsarbetet med verkliga 

resultat, i bristen på konkret uppstyrning av arbetet och konkreta åtgärder. Det saknas även 

uppföljning för att fånga upp de insatser som faktiskt görs. Ett exempel på detta är den 

normkritiska utbildningen.  
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Våra resultat pekat på att arbetet för ökad inkludering ytterst är en kunskaps- och attitydfråga. 

Om förbundet i stort ska jobba aktivt för en mer inkluderande verksamhet måste de se till att 

sprida förståelse för vad detta innebär och varför det är viktigt på alla nivåer i verksamheten. 

Vi anser att skolidrottsförbundet bör jobba aktivt med representation till sina styrande organ. 

Det bör vara önskvärt att dessa speglar förbundets medlemmar, då deras huvudsyfte är att vara 

ett inkluderande förbund där alla barn ska få vara med på sina villkor. För att uppnå detta kan 

exempelvis tillfällen som förbundsmötet utnyttjas till att sprida denna kunskap. Detta är ett 

tillfälle då representanter i alla åldrar, från hela landet samlas.  

 

Vi vill avslutningsvis understryka att detta arbete inte handlar om individuella uttalanden. 

Istället har vi försökt belysa hur individuella uttalanden utgör strukturella faktorers minsta 

gemensamma nämnare. Det här förhållningssättet önskar vi att läsaren tar med sig från vår 

uppsats.  
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7. Bilagor 

http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml 

 

I Lagen om etikprövning sägs i 18 § om sådan forskning som faller under lagen att barn som 

fyllt 15 år och inser vad forskningen innebär för hans eller hennes del, skall informeras och 

samtycka till forskningen. I andra fall ska vårdnadshavarna informeras om och samtycka till 

forskningen (då föräldrabalken ger båda vårdnadshavarna rätt att fatta beslut räcker det i 

normalfallet inte med att bara en förälder samtycker) 
 

Svenska skolidrottsförbundets verksamhetsinriktning 2017 – 2018  

(Hämtad 2018.05.22) Från: 

http://www.skolidrott.se/globalassets/-svenska-

skolidrottsforbundet/dokument/forbundet/verksamhetsinriktning-2017-2018.pdf 

 

Verksamhetsberättelse 2016 – 2017 

(Hämtad 2018.05.22) Från: 

http://www.skolidrott.se/contentassets/f4cf1b36ee42431e9ecf28c435f449a9/verksamhetsberat

telse-skolidrottsforbundet-2016-2017.pdf 

 

Färdplan 2025 

(Hämtad 2018.05.22) Från: 

http://www.skolidrott.se/globalassets/-svenska-

skolidrottsforbundet/dokument/forbundet/fardplan-2025-vers-1.0.pdf 

 

Utvecklingsplan 2017 – 2019 

(Hämtad 2018.05.22) Från: 

http://www.dalaidrotten.se/globalassets/dalarnas-idrottsforbund/dokument/ekonomi-

juridik/utvecklingsplanen-skolidrottsforbundet.pdf 
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