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Sammanfattning 

Det här är en C-uppsats i sociologi som behandlar ämnet jämställdhet inom friidrotten. 

Personer som är verksamma inom friidrotten har intervjuats för att deras upplevelser av 

jämställdhet ska komma i ljuset. Det innebär samtidigt att upplevelser av den existerande 

maktbalansen studeras. Som grund för studien ligger den jämställdhetsplan som Svenska 

Friidrotts Förbundet har arbetat fram. I den framkommer det att friidrotten har vissa områden 

som inte kan betraktas som jämställda. För att jämställdhetsplanen ska sättas i ett 

sammanhang har åsikter och upplevelser om jämställdhet lyfts fram. Intervjusvaren har 

analyserats och kopplats till genusteori. 

 

Fyra personer med olika positioner inom friidrotten har intervjuats och de är lika många 

kvinnor som män. Det är en styrelsemedlem, en ungdomsrådsrepresentant, en rektor/f.d. 

förbundskapten samt en aktiv friidrottare som har deltagit. Både liknande och avvikande 

upplevelser har förekommit. I den friidrott som visas utåt, dvs. den friidrott som man kan se 

på träning och tävling, upplevs som jämställd. Alla personerna menar att friidrottens villkor 

för kvinnor och män gör att den kan betraktas som jämställd. Det är inte alla av 

intervjupersonerna som har erfarenhet av friidrottens organisation, men av dem som har det 

finns det vissa problem som lyfts fram. Det upplevs som om fler män sitter på beslutsfattande 

positioner och att kvinnor kan ha det svårt att komma fram och göra karriär. Anledning till det 

har uppgivits vara gamla tankesätt i valberedningarna och svårigheterna för kvinnor att 

kombinera friidrott och familjeliv. Att det är problem för kvinnor att både ta hand om familjen 

och vara verksam inom friidrotten har också angetts som anledning till att det är så svårt att 

engagera kvinnliga tränare och ledare. Homosocialitet bland männen kan vara en förklaring 

till varför det ser ut som det gör på jämställdhetsfronten inom friidrotten. Män väljer män till 

prestigefyllda positioner och uppdrag vilket får konsekvenser för de kvinnor som vill göra 

karriär.  
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1. Inledning 

Den här uppsatsen handlar om jämställdhet inom friidrotten. Själva utförandet av sporten, 

med kvinnor och män på samma tävlingsarena, gör att den kan betraktas som jämställd. Det är 

ungefär lika många kvinnor som män som tävlar i friidrott, vilket stärker den uppfattningen1. 

Jag tror att det är en uppfattning som delas av många och det är det som har fått mig att vilja 

se närmre på jämställdheten inom friidrotten. Studien är sociologiskt intressant eftersom jag 

vill se vilka maktstrukturer som finns och hur de berörda personerna förhåller sig till dem. 

Friidrotten byggs upp av en organisation som ska verka för friidrottens intresse. Eftersom 

organisationen är en del av friidrotten är det intressant att se hur makten är fördelad mellan 

könen där. Jag har fokuserat på hur de som är verksamma inom friidrotten upplever 

jämställdhet. 

 

1.1. Ämnets relevans 

Det är ett aktuellt ämne som jag skriver om. I mars 2007 var det årsmöte inom Svenska 

Friidrotts Förbundet (SFIF) och där togs jämställdhetsfrågan upp som en motion. Den 

jämställdhetsplan som presenterades på förbundsstyrelsemötet är viktig för den här studien. 

Den uppföljning av den tidigare jämställdhetsplanen som finns presenterad i samband med 

motionen2 har hjälpt mig att få en bild av hur jämställdhetsarbetet bedrivs inom friidrotten 

samt en bild av jämställdheten. Med hjälp av jämställdhetsplanen har jag kunnat se vad 

förbundsstyrelsen vill ha ut av det jämställdhetsarbete som bedrivs. Det har gjort mig nyfiken 

på hur de berörda upplever jämställdheten och det är vad den här studien handlar om. Både 

kvinnorna och männens syn på jämställdhet och jämställdhetsarbete intresserar mig. 

 

1.2. Min förförståelse 

Jag är själv friidrottare vilket kan påverkan på den här studien. Mitt intresse för friidrotten är 

stort och jag har varit aktiv sedan 1994. Att själv vara friidrottare ger mig en inblick i 

friidrottens värld som annars hade varit svår att få, men samtidigt kan det ställa till med 

problem. Jag är involverad i den verksamhet som jag vill studera. Det innebär att jag vid ett 

några tillfällen har fått stanna upp och ifrågasatt min förförståelse innan jag har gått vidare. 

Jag väljer dock att ha ett positivt förhållningssätt till min roll i den studien som jag har 

genomfört. De kunskaper jag hittills har skaffat mig endast genom att vara verksam inom 

idrotten väger, i mina ögon, tyngre än att objektivt se på vad som händer.  
                                            
1 www.friidrott.se/forbundsinfo/arsmotet/FM07styrelsensforslag.pdf 
2 ibid. 
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2. Bakgrund 

Jämställdhetsarbete inom friidrotten är en relativ ny företeelse. Det finns ingen tidigare 

forskning inom mitt problemområde som jag har kommit i kontakt med. De utredningar som 

finns har SFIF själv tagit fram i syfte att förbättra sin verksamhet. 

 

2.1. Hur ser det ut på jämställdhetsfronten inom friidrotten? 

Det finns en jämställdhetsplan inom friidrotten som alla berörda ska arbeta efter. I samband 

med att man skulle ta fram en ny jämställdhetsplan gjordes det en uppföljning av den gamla3. 

De fakta som kommer att presenteras i avsnitten här nedan kommer från den uppföljningen. 

Så som svar på rubriken kommer siffror att visas. Det är svårt att mäta jämställdhet, men det 

är det som har varit ambitionen i uppföljningen. Siffror säger inte mycket om de inte sätts in i 

ett sammanhang. Det är det sammanhanget som jag ska försöka skapa genom att studera de 

berördas upplevelse av de villkor de har.  

 

SFIF är en organisation som riktar sig enbart mot friidrott. De är medlemmar i 

Riksidrottsförbundet (RF). Utöver Sveriges lagar är det riktlinjer från RF som också ska 

följas. Deras ordförande heter Karin Mattson4. En annan organisation som har stort inflytande 

över friidrotten är Sveriges Olympiska Kommitté (SOK). Friidrott är en olympisk gren och 

det är SOK som tar fram uttagningsgränser och i slutändan bestämmer vilka som ska ingå i 

den olympiska truppen5. Eftersom de här två organisationerna har inflytande över SFIF kan de 

påverka jämställdheten och jämställdhetsarbetet. Det är något som man bör ha med i 

beräkningen när man ska skapa en förståelse för jämställdhetsarbete inom friidrotten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 www.friidrott.se/forbundsinfo/arsmotet/FM07styrelsensforslag.pdf 
4 www.rf.se/t6.asp 
5 www.sok.se 
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2.2. Genomgång av jämställdhetsplan 2007 

I mars 2007 hade SFIF årsmöte. I samband med det presenterades fyra motioner som 

förbundsstyrelsen hade tagit fram. Den andra motionen handlade om att anta en reviderad 

jämställdhetsplan. Två år tidigare hade man antagit en jämställdhetsplan som det gjordes en 

uppföljning på. Den nya jämställdhetsplanen gäller fram till år 20096. 

 

2005 antog SFIF målen att man oavsett kön ska man ges lika möjligheter att utöva sin idrott. 

Den idrottsutövning som bedrivs ska bedömas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt. 

Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i hela den dagliga verksamheten vilket innebär 

att kvinnor ska ha lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ som män. Utöver de 

här målen har man 2007 satt upp ytterligare mål. Man vill öka andelen kvinnliga ledare, 

tränare och domare. Man vill även öka kompetensen om jämställdhet i föreningarna och på 

det sättet få en jämställdhetsintegrering7.  

 

Förbundsstyrelsen menar att man inte kan låta bli att arbeta med jämställdhet bara för att man 

anser att man har kommit långt med det. På vissa områden, uppges det, behövs det särskilda 

jämställdhetsinsatser. Det har upplevts att friidrotten får det allt svårare att behålla ungdomar 

och engagera ledare och tränare. Bristande jämställdhet ses som en förklaring till varför det är 

på det sättet. Erfarenhet tyder på att könsblandade grupper är mer kreativa och effektiva 

jämfört med enkönade. Det påpekas också att kvinnor och män har olika upplevelser av sitt 

idrottande. Kvinnor upplever i högre grad en konflikt mellan sin könsidentitet och idrottande 

än vad män gör. En följd av detta är att ätstörningar kan uppstå och det är ett vanligare 

problem bland kvinnor än män. Fler kvinnliga ledare och tränare uppges kunna vara en 

lösning till att minska den problematiken8.  

 

Förbundsstyrelsens lösning för att få ökad jämställdhet är att föreningarna själva ska ta större 

ansvar. De vill att jämställdhet inte ska ses som en egen fråga utan som en del av 

verksamheten. Föreningarna får stå för jämställdhetsfrågan både på de aktivas nivå och på 

förbundsnivå. Det är föreningarna som ska intressera de personerna som de har knutna till sig 

så att de kan bli representanter på förbundsmötena9.  

 

                                            
6 www.friidrott.se/forbundsinfo/arsmotet/FM07styrelsensforslag.pdf 
7 ibid. 
8 ibid. 
9 ibid. 
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2.3. Statistiska fakta om könsfördelningen inom organisationen 

En människas upplevelse av verkligheten kan ta sig många olika former. Jag vill åt personer 

som är en del av friidrottens verksamhet upplevelser av jämställdhet. Jag vill kunna jämföra 

deras upplevelser med den verklighet som uppföljningen presenterar. Här nedan presenteras 

den uppföljning som har genomförts10.  

 

Hösten 2006 bjöd förbundsstyrelsen in personer som sitter i föreningarnas valberedningar till 

ett seminarium om jämställdhet. På seminariet skulle frågorna Vad har män att vinna på 

jämställdhet? Vad har kvinnorna att vinna på jämställdhet? samt Vad har friidrotten att vinna 

på jämställdhet? diskuteras. Tanken var att man även skulle diskutera den jämställdhetsplan 

som då var gällande11. Intresset var mycket lågt då endast en person anmälde intresse till det 

jämställdhetsseminariet12.  

 

I den motionen om jämställdhet som presenterades på årsmötet på 2007 gjorde man en 

uppföljning av den tidigare jämställdhetsplanen. Man utvärderade de målen som var uppsatta 

genom att se vad delmålet/målet var och se hur verkligheten ser ut. De siffrorna som jag 

presenterar är tagna från den rapporten. Jag presenterar siffrorna under de rubriker som har 

utgett namnen för målsättningen13.  

 

2.3.1. Jämnare könsfördelning på representativa och i beslutande positioner 

Man hade som mål att andelen kvinnor på förbundsmötena skulle uppnå 35 %. Det är ett mål 

som inte har kunnat uppfyllas. Mellan åren 2002-2006 har andelen kvinnor varit mellan      

16-24 %. Tillsynes har det varken ökat eller minskat under den femårsperioden som har varit. 

Det är föreningarnas ansvar att andelen kvinnor ska öka. Trots att ingenting har hänt på den 

fronten föreslog styrelsen ingen stadgeförändring, vilket skulle vara en åtgärd om målet inte 

hade uppnåtts. Ett annat mål som var uppsatt var att förbundsstyrelsen ska bestå av fyra 

kvinnor och fyra män. Det fick inte vara färre än tre representanter av vardera kön. 

Valberedningen hade ansvar för att det skulle uppnås. Det har kommit till en stadgeförändring 

där just detta är formulerat14. Fram till årsmötet 2007 var två av åtta ledamöter i 

                                            
10 www.friidrott.se/forbundsinfo/arsmotet/FM07styrelsensforslag.pdf 
11 www.friidrott.se/forbundsinfo/jamstalld06seminarium.asp 
12 www.friidrott.se/forbundsinfo/arsmotet/FM07styrelsensforslag.pdf 
13 ibid. 
14 ibid. 
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förbundsstyrelsen kvinnor. I valberedningen satt det fem personer varav två kvinnor15. Varför 

valberedningen inte har kunnat uppfylla målet framgår inte av texten16.  

 

När förbundet ska representeras och det är fler än en delegat ska båda könen vara 

representerade. Vid 14 av 20 tillfällen uppnåddes målsättningen. Varför målet inte är uppnått 

kommenteras inte. Man har även satt upp mål för könsfördelningen i distrikts- och 

föreningsstyrelser där minst två kvinnor ska ingå i styrelserna. Vid den målsättningen har det 

skett en positiv utveckling i distriktsstyrelserna. Resultatet har varit tillräckligt positivt för att 

inte förändra stadgarna17.  

 

När landslaget tävlar är målsättningen att det ska ingå både män och kvinnor i ledargruppen. 

Vid junior- och ungdomslandskamperna är målet att minst två kvinnor ska ingå bland 

grenledarna. I seniorlandslaget uppnåddes målet 12 av 16 landskamper/mästerskap. Det 

framgår inte hur många kvinnor och män som sammanlagt har varit med i ledargrupperna. I 

junior- och ungdomslandskamperna har det funnits med en kvinna i ledningsgruppen i 8 av 10 

landskamper/mästerskap. Målet att minst två kvinnor ska ingå bland grenledarna har inte 

uppfyllts en enda gång18.  

 

För att sammanfatta hur det ser ut idag så skulle man kunna säga att det är fler kvinnor 

representerade i ungdoms- och juniorlandslaget än vad det är i seniorlandslaget. 

Målsättningarna att fler kvinnor ska vara representerade på beslutande positioner inom 

organisationer verkar vara svåra att uppnå. På distriktsnivå kan man se en svag antydan till 

positiva resultat medan det på andra områden verkar vara oförändrat19.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15 www.friidrott.se/kontakt/styrelse.asp 
16 www.friidrott.se/forbundsinfo/arsmotet/FM07styrelsensforslag.pdf 
17 ibid. 
18 ibid 
19 ibid. 
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2.3.2. Öka andelen kvinnliga ledare och tränare i ungdomsgrupper... 

... upp till elitnivå samt öka andelen kvinnliga domare. Målet var att öka andelen kvinnliga 

ledare och tränare i ungdomsgrupper upp till elitnivå. För att mäta om målsättningen hade 

uppnåtts hade man tänkt att andelen kvinnor på Tränarforum 2006 skulle vara 20 %. Nu 

genomfördes det inget Tränarforum det året och därför vet man heller inte hur många 

kvinnliga tränare och ledare det finns inom friidrotten idag. Man ville också öka andelen 

kvinnor på de träningsutbildningar som finns för barn- och ungdomsgrupper. På den fronten 

har man lyckats med målsättningen fullt ut. Drygt hälften av deltagarna var kvinnor. Ett annat 

mål som även det är uppfyllt är att de team som föreningarna anmäler till utbildningarna ska 

bestå av både kvinnor och män20.  

 

Man har även haft som mål att andelen kvinnor på förbundets senior-, junior- och 

elittränarutbildningar ska vara 30 %. 2004 och 2005 uppnåddes 22 % kvinnliga deltagare på 

dessa utbildningar. 2006 ersattes utbildningarna av en seniortränarutbildning där en enda 

kvinna deltog. Det var inga andra kvinnor som sökte utbildningen. På de förbundsdomar- och 

förbundsstartersutbildningar som har varit var målet att 40 % kvinnor skulle delta. Resultatet 

blev att 74 % av deltagarna på domarutbildningen var män, alla på startersutbildningen var 

män och 60 % av deltagarna på speakerutbildningen var män. Ett annat mål har varit att 30 % 

av de föredragshållare som anlitas till de här utbildningarna ska vara kvinnor. Det målet är 

inte uppnått, men det har alltid medverkat några kvinnliga föredragshållare på ovan nämnda 

utbildningar. Undantag är dock startersutbildningen där inga kvinnliga föreläsare har 

deltagit21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
20 www.friidrott.se/forbundsinfo/arsmotet/FM07styrelsensforslag.pdf 
21 ibid. 
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2.3.3. SFIF skall aktivt arbeta för att öka kompetens... 

... bland föreningar och distrikt i jämställdhet. För att öka kompetensen i distrikten och 

föreningarna skulle ett utbildnings- och diskussionsmaterial om jämställdhet utarbetas. En 

utbildning i genusfrågor utfördes i en mindre grupp. Vilka som ingick i den gruppen framgår 

inte. Det jämställdhetsseminarium, som jag redan har varit inne på, skulle hållas för att öka 

kompetensen i valberedningsgrupper. När endast en person anmälde sig blev det inget mer av 

det. Det har varit ett mål att jämställdhet ska tas upp som tema på de regionala konferenserna 

under åren 2004 och 2005. Jämställdhet var en diskussionspunkt och föremål för grupparbete. 

Hur diskussionerna har gått har inte behandlats22.  

 

Ett annat mål har varit att de ledar- och tränarutbildningar som SFIF anordnar ska 

uppmärksamma vissa problem. Det kan vara exempelvis problem med sexuella trakasserier 

och diskriminering på grund av sexuell läggning samt ätstörningar. Dessa ämnen har inte varit 

obligatoriska att ta upp och därför har ämnet tagits upp när deltagarna eller kursledarna har 

ansett att det har varit aktuellt. Hur ofta det har varit framgår inte. På 

juniortränarutbildningarna har en dietist och läkare medverkat och pratat om ätstörningar. En 

annan punkt som det har gjorts uppföljning på är huruvida man ska skapa ett nätverk eller 

mentorprogram endast för kvinnor. Förbundsstyrelsen har i samråd med kvinnliga ledare och 

tränare diskuterat ett behov av ett mentorprogram och nätverk. Förslaget avslogs. Som 

motiveringen till det avslagna beslutet ges att det redan finns andra nätverk och 

mentorprogram inom idrotten och att dessa täcker de behoven som finns23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
22 www.friidrott.se/forbundsinfo/arsmotet/FM07styrelsensforslag.pdf  
23 ibid 
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3. Frågeställning 

Min frågeställning riktar sig till både män och kvinnor inom friidrottens verksamhet. Min 

frågeställning är: 

 

”Hur upplever de som är aktiva inom friidrottens verksamhet jämställdhet inom friidrotten?” 

 

Det är många frågor som har väckts i samband med frågeställningen, men det krävs en 

begränsning i arbetet vilket har lett till att jag har uteslutit dem. För att begränsa min 

frågeställning har jag definierat begrepp som är relevanta för undersökningen. Ett av dessa 

begrepp är friidrottens verksamhet. Kort sammanfattat berör det organisationen, de aktiva och 

de tränare som finns inom friidrotten. Andra definitioner går det att läsa om i teorikapitlet.  
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4. Syfte 

Syftet med studien är att få en bild av hur de som verkar inom friidrotten upplever 

jämställdhet. Överensstämmer dessa upplevelser med det som förbundsstyrelsen anger som 

anledning till att arbeta med jämställdhet i jämställdhetsplanen 200724? Hur ser verkligheten 

ut?  

 

Förbundsstyrelsens plan på hur man ska arbeta med jämställdhet är att jämställdhetsarbetet 

ska täcka hela friidrotten. I jämställdhetsplanen 2007 skriver förbundsstyrelsen att: 

”Jämställdhet ska inte ses som en egen, speciell fråga vid sidan av andra, utan som en aspekt 

som genomsyrar hela verksamheten (mainstreaming eller på svenska 

jämställdhetsintegrering), dvs. att jämställdhet i större utsträckning ska ses som ett självklart 

inslag i såväl det dagliga arbetet som utvecklingsarbetet.”25. Är detta något som 

intervjupersonerna upplever att det efterlevs? 

 

Skiljer sig upplevelsen av jämställdhet åt beroende på kön? Kan man uttyda skillnader i 

upplevelser beroende på var personerna befinner sig i friidrottens verksamhet? Kort 

sammanfattat är syftet med undersökningen att få en bild av hur de som är verksamma, på ett 

eller annat sätt, inom friidrotten upplever den.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
24 www.friidrott.se/forbundsinfo/arsmotet/FM07styrelsensforslag.pdf 
25 ibid. 
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5. Metod 

I metodkapitlet redogör jag för hur undersökningen har gått till. Jag motiverar varför jag har 

valt den metod som jag använder och jag presenterar mina intervjupersoner. Etiken är viktig i 

undersökningar och därför har jag redovisat hur jag har tagit ställning till den. 

 

5.1. Val av metod 

Min frågeställning har stark koppling till genusforskning. Den kvalitativa metodens 

förhållningssätt till den mänskliga interaktionen har kommit att betyda mycket för den 

kvinnoforskning som bedrivs. Den kan användas till att försöka förstå kvinnornas vardag och 

låta personerna med egna ord berätta om sitt liv och situationer de har varit med om. Det finns 

feminister som menar att den kvalitativa undersökningsmetoden lämpar sig bättre när man ska 

undersöka kvinnors livssituation. Ett frågeformulär med fasta svarsalternativ kan tvinga 

svarspersonen att utelämna förklaringar eller tvingas välja ett svarsalternativ när kanske flera 

passar26. I den här undersökningen intervjuar jag även män, men jag har tagit hänsyn till 

motivationen till varför man ska använda sig av kvalitativ metod som används här ovan. 

Kvalitativ metod kan med fördel användas när man vill studera upplevelser eftersom personen 

själv får välja sina ord. Att göra kvalitativa intervjuer innebär att man vid en rak fråga kan få 

ett långt svar med mycket information. Vid en enkätundersökning kan frågorna passa dåligt in 

på den verklighet som intervjupersonen lever i. Kvalitativ metod kan skapa större förståelse 

bakom ett fenomen, men det är svårare att fråga många intervjupersoner. Kvantitativ metod 

handlar mer om siffror än vad kvalitativ metod gör27. Eftersom jag i den här uppsatsen ska 

studera upplevelser av jämställdhet gjorde jag en första bedömning om att kvalitativ metod 

med intervjuer lämpade sig bäst.  

 

En intervju skapas av både intervjuaren och intervjupersonen eftersom det sker en social 

interaktion. Eftersom jag vill undersöka personernas upplevelser ger det vissa förutsättningar. 

Hade jag velat studera ett beteende hade observation lämpat sig väl. Om syftet var att försöka 

förutsäga beteendet i större grupper hade kvantitativ metod lämpat sig bättre. Valet stod 

mellan att göra enkäter eller intervjuer. Med tanke på frågeställningen och syftet med 

undersökningen landade beslutet på att göra en kvalitativ studie28. Fördelarna med en 

kvalitativ studie för den här uppsatsen är att intervjupersonerna får förklara vad de menar. 

                                            
26 Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997 
27 Trost, J. Kvalitativa intervjuer, 2005 
28 Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997 
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Intervjun sker i en social interaktion och skapas i just det ögonblicket intervjun genomförs. 

Det ger mig som intervjuare möjlighet att ställa följdfrågor och intervjupersonen en chans att 

be om förtydligande. Nackdelen är att urvalet blir litet och det är svårt att ta reda på vad den 

stora massan anser om fenomenet29. Vad kan hjälpa mig bäst i min undersökning? Fördelarna 

för den kvalitativa metoden vägde tyngre än nackdelarna, så som svar på frågan menar jag att 

kvalitativ metod lämpar sig bäst.  

 

5.2. Urval 

Eftersom man inte kan intervjua alla människor inom friidrotten var jag tvungen att göra ett 

urval. Ett problem när man gör ett urval kan vara att man får alltför många ”vanliga” 

intervjupersoner och att det är få som sticker ut. Ett sätt att garantera att man får 

intervjupersoner som skiljer sig åt är att göra ett strategiskt urval. Det innebär att man väljer ut 

karaktäristiska variabler som har betydelse för teorin30. De personerna som jag har intervjuat 

är strategiskt utvalda utifrån deras verksamhet och positioner inom friidrotten. När man söker 

efter så olika intervjupersoner som möjligt får man först ta reda på vilka personer man har att 

välja mellan. Kvinnliga och manliga intervjupersoner kan skilja sig i sina svar och därför är 

det bra att ha båda könen representerade i en studie. Man kan se kvinnor och män som två 

kategorier. Andra kategorier kan vara olika positioner31. De positioner som är relevanta för 

den här studien är aktiva idrottare, tränare, styrelseledamöter, förbundskaptener och anställda 

inom organisationen. Även ålder kan ses som en kategori. Detta har jag tagit hänsyn till när 

jag har gjort mitt strategiska urval.  

 

Att använda strategiskt urval är ett hjälpmedel som ger variation bland intervjupersonerna. 

Förutsättningar för variation bland svaren borde därför vara goda32. De personerna som jag 

har valt att intervjua tror jag kan bidraga med viktig information. Alla människors 

sammanlagda erfarenheter är unika och värda att lyssna på. Av tidsbrist har jag valt dem som 

jag har kunnat komma i kontakt med under den tidsram som är utsatt. En annan fråga som jag 

funderade över var hur många personer som jag skulle intervjua. Enligt Kvale ska man fråga 

så många personer att man får reda på det man vill veta33. Mitt syfte med undersökningen är 

få en bild av hur de som verkar inom friidrotten upplever jämställdhet. Hur många personer 

                                            
29 Trost, J. Kvalitativa intervjuer, 2005 
30 Trost, J. Kvalitativa intervjuer, 2005 
31 ibid. 
32 ibid. 
33 Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997 
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krävs det för att få den bilden? Jag valde att intervjua fyra personer: två kvinnor och två män. 

På det sättet skulle jag hinna genomföra intervjuerna och bearbeta dem samtidigt som det 

strategiska urvalet ska ge variationer i intervjusvaren. De kvinnorna som jag har intervjuat är 

en aktiv friidrottare och en representant från ungdomsrådet. Männen sitter på positioner som 

medför inflytande över friidrotten i stort: en styrelsemedlem och en f.d. förbundskapten. I 

efterhand inser jag att det hade varit bra att få ett bredare perspektiv på jämställdheten. 

Alternativa intervjupersoner har kunnat vara manliga och kvinnliga tränare, en manlig aktiv, 

en kvinnlig styrelse medlem, domare och funktionärer. På grund av tidsbrist gjordes inte fler 

intervjuer och jag var tvungen att göra ett urval där bedömningen om vilka personer var 

lämpliga att intervjua. 

 

5.2.1 Bortfall 

Tanken var att jag skulle intervjua fyra personer. I tre fall ställde mitt första val upp på 

intervjun, men i den fjärde kom den första motgången. Jag ville intervjua en kvinnlig 

elitidrottare med landslagserfarenhet. De tre första personerna som jag frågade ville inte vara 

med i studien. Som anledning uppgav de att de hade mycket att göra för tillfället och inte hade 

tid att vara med. Eftersom de kvinnliga elitidrottarna är begränsade på de orterna jag kunde ta 

mig till fick jag välja en annan kategori att intervjua. Då sökte jag mig till nivån under 

landslag. Nämligen de kvinnor som försöker komma med i landslaget, men ännu inte lyckats. 

Den första kvinnan jag frågade ställde upp. Det blev i det fallet inte mitt första val, men ändå 

en kvinna med lång erfarenhet av friidrottens verksamhet.  

 

När jag ställde frågorna till intervjupersonerna svarade de på alla frågor. Det finns därmed 

inget bortfall inom intervjuerna. Det bortfall som skulle ha kunnat uppstå under 

intervjusituationen är att personen har känt att den inte kan svara uppriktigt. Jag tror dock att 

intervjupersonerna har svarat vad de tycker och står för det.  
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5.3. Intervjuguide 

Intervjuerna är halvstrukturerade vilket innebär att fasta och öppna frågor är blandade. En fast 

fråga ger ett bestämt svar, antingen ja, nej, vet ej eller kanske. En öppen fråga ger möjlighet 

för intervjupersonen att svara fritt och förklara vad den vill ha sagt. När man använder sig av 

en halvstrukturerad intervju söker man efter individens upplevelse av kvantiteter och 

kvaliteter. En forskare som använder sig av den här metoden har ett beskrivande och 

förklarande forskningsintresse34. När jag utformade intervjuguiderna skrev jag först upp 

frågor som jag ville ställa. För att sedan skapa en struktur i guiden skapade jag olika teman så 

att intervjun skulle bli bättre genomförbar. De teman som jag arbetade efter fungerade som 

stöd när intervjupersonen drog iväg i sina svar. Ibland fungerade temat som ett hjälpmedel för 

att ställa öppna frågor på det som intervjupersonen hade kommit in på. Eftersom personerna 

som jag skulle intervjua har olika positioner inom friidrotten fick jag skapa olika 

intervjuguider.  

 

5.3.1. Bearbetning av data 

Efter varje genomförd intervju har intervjun transkriberats. Redan i intervjuguiden var olika 

teman utarbetade och dessa framgick tydligt i den transkriberade texten. Ytterligare några 

teman hittades och dessa har jag använt som underrubriker i datapresentationen. I de olika 

teman som hittades fann jag både liknande och avvikande upplevelser bland 

intervjupersonerna.  

 

5.4. Etik 

Vetenskapsrådet har tagit fram forskningsetiska principer för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Jag har i min undersökning tagit hänsyn till de riktlinjer som 

är framtagna. De fyra olika riktlinjerna och kraven som finns är informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjande kravet35. Jag redogör för varje krav hur jag har agerat.  

 

 

 

 

 

 

                                            
34 Rosengren & Arvidson, Sociologisk metodik, 2002 
35 www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf 
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5.4.1. Informationskravet 

När man ska genomföra ett forskningsprojekt ska undersökningspersonen informeras om sin 

uppgift i studien. Medverkandet ska vara helt frivilligt och man kan när som helst dra sig ur 

undersökningen36. Undersökningspersonerna i den här undersökningen har informerats om 

vad undersökningen handlar om och i vilket syfte den genomförs. Personerna har medverkat 

frivilligt och därmed är informationskravet uppfyllt.  

 

5.4.2. Samtyckeskravet 

Om det är omyndiga barn eller personer som ska medverka i undersökningen ska målsman ge 

sitt samtycke37. I den här undersökningen har jag bara intervjuat myndiga personer och därför 

behövde jag inte ta hänsyn till det kravet. Att ge ett informerat samtycke innebär att 

intervjupersonerna förstår undersökningens generella syfte. De ska veta vad det är de ställer 

upp på. En intervju ska helt och hållet vara frivillig när intervjupersonerna medverkar38. Allt 

detta uppfylldes vid intervjuerna. De fick en kort introduktion när jag kontaktade dem och 

berättade om min frågeställning och mitt syfte. Sedan när själva intervjun skulle genomföras 

informerades de grundligare och alla gav sitt samtycke innan intervjun började. 

 

5.4.3. Konfidentialitets kravet 

Uppgifter som gör att man kan identifiera enskilda personer ska man behandla på sådant sätt 

att personen bakom svaren inte kan identifieras. Det gäller framförallt känsliga frågor. I 

känsliga frågor råder det tystnadsplikt39. Om det ändå finns med sådana uppgifter så att man 

kan lista ut vem intervjupersonen är måste den ge sitt samtycke till det40. I den här 

undersökningen har det varit olika för de personerna som har varit med. De som har uppdrag i 

organisationen, och i viss mån är offentliga personer, har velat ha sitt namn med. Den 

kvinnliga idrottaren ville däremot att hennes uppgifter skulle vara konfidentiella. Hon menade 

att hon stod för alla åsikterna, men att det ändå skulle kännas friare om inte namnuppgifter var 

med i uppsatsen.  

 

 

 

                                            
36 www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf 
37 ibid. 
38 Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997 
39 www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf 
40 ibid. 
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5.4.4. Nyttjande kravet 

Uppgifter som är insamlade i forskningssyfte får inte användas i kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga sammanhang41. Jag har tagit hänsyn till nyttjande kravet. 

 

5.4.4. Konsekvenser 

När man som forskare genomför undersökningar ska de inblandade ta så liten skada som 

möjligt. Därför måste man fundera över skaderisken och sedan över fördelarna. Det kan vara 

så att undersökningspersonerna kan uppleva att undersökningen får en positiv inverkan på sitt 

liv. Det allra bästa är att det sker ett ömsesidigt utbyte mellan den som undersöker och den 

som blir undersökt42. Innan jag genomförde intervjuerna fick jag naturligtvis göra den 

övervägningen. Jag ansåg att mina frågor troligtvis inte skulle väcka anstöt och därmed borde 

det inte heller skapa negativa erfarenheter för intervjupersonen. Min förhoppning var att 

ämnet jämställdhet skulle vara ett intressant ämne för dem som deltog. 

 

Jag upplevde intervjuerna som väldigt upplyftande. De som jag intervjuade sade intressanta 

saker som tillförde studien mycket. Eftersom det är en kvalitativ undersökning skapas 

intervjun mellan intervjuaren och den intervjuade. Det är kanske därför som jag upplevde det 

som positivt.  

 

5.5. Intervjupersonerna 

Jag presenterar varje intervjuperson för sig. I samband med presentationen redovisar jag 

intervjusituationen. Som hjälpmedel vid intervjuerna har jag använt bandspelare för att sedan 

kunna transkribera dem. Det har varit av varierad bandkvalitet, men det har ändå gått att 

transkribera vad som har sagts. Anledningen till att det i datapresentationen är en ojämn 

fördelning på hur mycket data som redovisas per person beror på att intervjuerna hade 

varierande längd. Personerna hade olika mycket att säga om jämställdhet inom friidrotten, 

därav den varierande datapresentationen. Vissa personer har fått mer utrymme än andra. 

 

 

 

 

 

                                            
41 www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf 
42 Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997 
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5.5.1. Intervjuperson 1: man i styrelse 

Det högsta beslutande organet inom friidrottens organisation är förbundsstyrelsen. Det är 

förbundsstyrelsen som har utarbetat motionen om jämställdhetsplanen och därför skulle det 

vara mycket intressant att intervjua en person som är med i den. Det finns åtta ledamöter i 

styrelsen och frågan var vem av dem som jag skulle intervjua. I det här fallet gjorde jag ett 

bekvämlighetsurval och valde den enda personen som jag har träffat tidigare. Jag känner inte 

personen i fråga, men har under mitt tävlande kommit i kontakt med honom. Intervjun med 

personen från förbundsstyrelsen blev alltså med en man. Han heter Mats Åkerlind och arbetar 

som lärare utöver sina styrelseuppdrag. Han sitter med i tre styrelser inom friidrotten. Om det 

är någon som vet vad det är som händer i organisationen så är det han. 

 

Det var inga svårigheter att få en intervju med Åkerlind. Han är en upptagen man, men 

lyckades ändå ta sig tid för min intervju. Intervjun genomfördes under en helg direkt efter att 

han var hemkommen från ett möte inom friidrotten. Intervjuplatsen var Gefle IF: s kansli. Där 

kunde vi få prata ostört eftersom de som arbetar där i vanliga fall var lediga. Det var en annan 

friidrottare till i byggnaden, men det var inget som störde intervjusituationen. Det hade varit 

en hektisk dag för Åkerlind och den skulle fortsätta direkt efter intervjun. Intervjun var 

därmed av utomstående skäl tidsbegränsad. Intervjun tog ungefär 20 minuter och jag behövde 

inte ställa många frågor för att få fram det som jag ville veta. Åkerlind pratade mycket och 

berörde så gott som alla frågor innan jag hade ställt dem.  

 

5.5.2. Intervjuperson 2: kvinna inom organisationen 

Min bristande kunskap om vilka som arbetar inom organisationen, särskilt bland kvinnorna, 

underlättade inte urvalsprocessen. Jag valde en kvinna som är representant i ungdomsrådet. 

Hon har en inblick i organisationen och är dessutom en ung kvinna. Det skulle vara intressant 

att ta del av hennes upplevelse av jämställdheten inom friidrotten. Det finns fem kvinnor i 

ungdomsrådet och de befinner sig på olika orter. Den kvinnan jag tog kontakt med bor på en 

ort som jag hade möjlighet att ta mig till. Hon är även aktiv i ungdomsstyrelsen i distriktet där 

hon bor. Det ger henne kunskap om hur det ser ut även på distrikts- och lokalnivå. Kvinnan 

heter Sofia Wike.  

 

Jag tog kontakt med Wike via mail. Efter att hon meddelat att hon ville ställa upp på en 

intervju ringde jag och vi kom överens om en tid för att träffas. Vi träffades en kväll på ett 

café eftersom det passade bra in i hennes schema. Det var en offentlig plats, men med tanke 
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på tiden på dygnet var det inte många människor i närheten som kunde höra eller störa. Efter 

önskemål från hennes sida att det skulle vara mer som ett samtal blev det så. Trots det höll vi 

oss mycket nära intervjuguiden och alla frågorna blev berörda. Jag blev förvånad över hur likt 

samtalet var en intervju. Den här intervjun var den som höll sig bäst till guiden. Wike var 

mycket lätt att prata med och trots att hon är så ung har hon lång erfarenhet av friidrottens 

organisation. Intervjun tog omkring 50 minuter, vilket var den längsta av intervjuerna. 

 

5.5.3. Intervjuperson 3: kvinnlig idrottare 

Kvinnan som jag har intervjuat har inte varit med i landslaget, men har under åren som aktiv 

hunnit erfara en del från friidrottens verksamhet. Den kvinnliga idrottaren är en bekant till 

mig genom idrotten. När jag ringde den kvinnliga idrottaren sa hon genast att hon kunde tänka 

sig att vara med och vi bestämde att genomföra intervjun i samband med ett gemensamt 

träningspass. Vi åkte därför till hallen där vi skulle träna och genomförde intervjun före 

träningen. Det var i en styrkelokal och vi var ensamma där vilket medförde att ingen annan 

kunde störa. Det blev en något mer styrd intervju mot vad de tidigare hade varit. Intervjun tog 

en kvart.  

 

5.5.4. Intervjuperson 4: f.d. förbundskapten 

I Sverige har vi Riksfriidrottsgymnasium där eleverna får möjlighet att träna friidrott under 

skoltid. De lektionerna där friidrottarnas klasskompisar har valfria kurser läser och tränar 

friidrottarna friidrott. Ett av dessa Fridrottsgymnasier (FIG) finns i Karlstad. Rektorn på det är 

f.d. förbundskapten och har många års erfarenhet av friidrottens verksamhet. Han heter 

Anders Borgström. Jag skulle tycka att det var intressant att ta del av hans erfarenheter av 

jämställdhet eftersom han har varit verksam inom friidrotten i många år. Borgström arbetar 

mycket med ungdomar och därför tycker jag det skulle vara intressant att ta del av hur mycket 

jämställdhetstankar det finns med i arbetet. Utöver arbetet som rektor arbetar han som 

kommentator av den friidrotten som sänds på Eurosport. Han hjälper även Nordic, som 

tillverkar friidrottsredskap, att utveckla spjut. 

 

Det är en hektisk tid på året för Borgström, men han tog sig tid för min intervju. Vi träffades 

på hans arbetsplats i Våxnäshallen där vi kunde prata ostört. Intervjun gick enligt guiden och 

vissa frågor besvarades innan jag hade ställt dem. Jag anser att intervjun gick bra. Eftersom 

det var sista intervjun kände jag mig säkrare i min roll som intervjuare och jag kunde 

koncentrera mig mer på vad som sades än att vara nervös. Intervjun tog drygt en halvtimma. 
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6. Teori 

Teorikapitlet har jag delat upp i två olika delar: begrepp och genusteori. Jag har gjort den 

uppdelningen för att begreppen spelar en stor roll för förståelsen av frågeställningen. Med 

hjälp av definitionerna blir det en avgränsning i problemformuleringen som underlättar 

undersökningen. Genom att ha begreppen för sig blandas de inte ihop med teorin som är mer 

aktuell för tolkningen av mina intervjusvar. Jag har valt genusteori eftersom jämställdhet och 

maktrelationer sätt i ljuset där och det är relevant för min frågeställning.  

 

6.1. Begrepp 

Jag har redan använt mig av flera begrepp i den här uppsatsen. Några av dem kommer jag att 

definiera för att undvika missförstånd och tydliggöra vad jag menar. De begreppen som jag 

har definierat är jämställdhet, friidrottens verksamhet och upplevelse.  

 

6.1.1. Jämställdhet 

Jämställdhet är ett begrepp som är mycket centralt för min undersökning. Den definition som 

jag väljer att använda är den som presenterades i motionen på förbundsstyrelsemötet. Deras 

definition lyder: 

 

 ”Jämställdhet råder när kvinnor och män, flickor och pojkar har samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter inom alla områden i livet. Det innebär en jämn fördelning av makt 

och inflytande, resurser och utvecklingsmöjligheter. I jämställd idrott har män och kvinnor, 

pojkar och flickor samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och delar ansvar och 

inflytande.”43 

 

Jag tycker att det är en övergripande och bra definition. Den är lik den definitionen som 

Statistiska Central Byrån (SCB) använder fast mer anpassad till den verksamheten friidrotten 

bedriver. SCB: s definition44 presenterar jag i samband med genusteoriavsnittet Jämställdhet. 

Det finns problem med den definitionen av jämställdhet som friidrotten använder sig av. Det 

kan vara svårt att mäta att det som eftersträvas verkligen uppnås. Att ha jämn fördelning av 

makt och inflytande blir en bedömningsfråga om man ska se längre än hur många kvinnor och 

män det finns på beslutfattande positioner. 

 

                                            
43 www.friidrott.se/forbundsinfo/arsmotet/FM07styrelsensforslag.pdf 
44 Holmberg, C. Det kallas manshat, 2003 
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6.1.2. Friidrottens verksamhet 

När jag skriver om friidrottens verksamhet menar jag den organisationen som är friidrottens 

ryggrad samt det som den är till för - idrotten. SFIF definierar själva vad de vill ha ut av sin 

verksamhet: ”Friidrott skall ge alla som vill möjlighet att delta som aktiv, ledare, funktionär, 

tränare eller bara friidrottsförälder. Detta skall ske genom en nationellt täckande 

föreningsverksamhet, utvecklad och anpassad till tidens krav på meningsfull fritid och utövad 

i inspirerande och ändamålsenliga miljöer.”45. Det finns, som det framgår, flera uppgifter som 

är kopplade till friidrotten. Det finns fler aktiviteter som jag inte räknar till friidrottens 

verksamhet i den här definitionen. I den kategorin anser jag att bland annat Internetforum, 

tävlingsredskapsförsäljning och träningsmode som finns utöver det som ses som mer 

självklart. Det som kan ses som en mer självklar och naturlig del är idrottsutövningen, 

organisationen, intervjuer i media och arrangemang. Det räknar jag till friidrottens 

verksamhet. 

 

6.1.3. Upplevelse 

I min frågeställning använder jag begreppet upplevelse. Med upplevelse menar jag den egna 

personens bedömning och värdering av en situation, händelse eller fenomen. 

Nationalencyklopedin beskriver upplevelse som en svårbeskrivbar helhetskänsla46. Det är en 

beskrivning som jag har med i beräkningen när jag skriver om upplevelser. 

 

6.2. Genusteori 

Jag har använt mig av fyra olika författare när jag har sammanställt genusteorin. Författarna är 

Carin Holmberg, Anthony Giddens, Yvonne Hirdman och Gerd Lindgren. När jag har läst in 

mig på genusteori har jag kunnat se övergripande ämnen som återkommer. Några av dem har 

jag valt att behandla i den här uppsatsen. Jag tycker att de är intressanta för att kunna svara på 

min frågeställning.  

 

6.2.1. Kön som en social konstruktion 

Åsikterna går isär när man ska bestämma vad kön egentligen är. En del forskare framhåller 

det biologiska könet medan andra menar att vi konstruerar kön. Det har det senaste 

århundradet letats efter upphovet till skillnader könen emellan. Efter att ha sökt efter 

skillnaderna i hjärnan, kroppen och könsorganet har man nu koncentrerat sig på hormoner och 
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46 www.ne.se 
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gener. Det är alltså i hormonerna och generna där vi kan avgöra det som skiljer kvinnor från 

män och tvärtom. De som tror på det socialt konstruerade könet ser kön som mer komplext än 

så. De menar att samhället formar barnet till pojke eller flicka beroende på vad man har 

bestämt att det ska vara. Pojkar och flickor uppmuntras till olika beteende och det lägger 

grunden för hur man beter sig resten av livet. Den omtvistade frågan kan sammanfattas Föds 

vi till kvinnor och män?47 

 

Holmberg ser kön som en social konstruktion och hon menar att en socialt konstruerad 

människa inte är en yta, roll, personlighet eller klädesplagg som man går att byta ut. Med det 

menar hon att en social konstruktion är fast och genuin. Den socialt konstruerade människan 

upplever sig själv, sina egenskaper, sinne och känslor som medfödda och naturliga. Utifrån 

sin egen referensram kan det kännas stötande när någon påstår att man är en social 

konstruktion, men det har alltid funnits sätt att forma människor och det blir tydligare när man 

besöker andra kulturer. De sociala konstruktionerna är alltså kopplade till det samhälle där 

individerna lever. Sociala konstruktioner bygger på normer och värderingar. Dagligen 

bekräftas normerna och de förstärks. Det tar tid att förändra det som en gång är inlärt och det 

som är vardag kan också vara svårt att se48. En social konstruktion eller socialt kön som man 

även kan kalla det är alltså inte något som bara finns där. Det kan vara lätt att få den känslan 

eftersom många vuxna tar sin sexualitet och könstillhörighet förgiven. Det är genom dem som 

upplever att sin könstillhörighet inte stämmer överens med det könet de har, som könets 

konstruktion synliggörs. Vi skapar kön49. 

 

Det har visat sig att det biologiska könet är mycket mer komplicerat än vad det är vid första 

anblicken. Tidigare var det klart att kvinnor har xx som kromosomuppsättning och män har 

xy. Forskning har sedan visat att det finns män med kromosomuppsättningen yy. I 

idrottssammanhang har det visat sig bli komplicerat då man har upptäckt att vissa kvinnor har 

en manlig kromosomuppsättning. Då är frågan om dessa kvinnor ska räknas till kvinnor eller 

män. Blir det rättvist när man har olika kromosomuppsättning? Det finns även dem som har 

en kromosomuppsättning som utpekar ett kön, men de känner starkt att deras könsidentitet 

inte stämmer överens med detta. Då kommer man in på socialt kön och dess betydelse50. 

 

                                            
47 Holmberg, C. Det kallas manshat, 2003 
48 Holmberg, C. Det kallas manshat, 2003 
49 Giddens, A. Sociologi, 2003 
50 Holmberg, C. Det kallas manshat, 2003 
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Oavsett vad man har för syn på vad kön är, så går det att konstatera att kön är väldigt viktigt 

för oss. Det är så viktigt att när vi är ute och träffar människor ser vi inte personer eller 

individer, vi ser kvinnor och män. En människa som det är svårt att avgöra vilket kön den har 

skapar förvirring51.  

 

6.2.2. Kvinnan i förhållande till mannen 

Genom historien har kvinnan fått förhålla sig till mannen. Hur kvinnan har, och fortfarande 

kan, betraktas i förhållandet till mannen tar sig olika uttryck. Yvonne Hirdman har forskat 

kring bilden på kvinnan genom historien och resultatet av hennes forskning presenterar hon i 

olika formler. Alla dessa formler går ut på att mannen är norm och kvinnan är avvikare52. Jag 

presenterar de tre formlerna här nedan. 

1. A - icke A = grundformeln 

Mannen är man och norm (A) medan kvinnan är en icke man och avvikare (icke-A). 

Mannen är den tänkande varelsen och kvinnan är som om hon inte vore närvarande. 

Det som mannen gör räknas och det kvinnan gör syns inte. Ett exempel för att 

tydliggöra vad som menas är när en man tittar in i fikarummet där det sitter en grupp 

kvinnor på fika. Mannen står i dörröppningen och utbrister: ”Är det ingen här?”. Utan 

att vänta på svar går han vidare. Kvinnorna är då helt osynliggjorda. 

2. A – a = jämförelseformeln 

Mannen är normen (A) och kvinnan finns, men är inte man. Vad är hon då? Hon är en 

avbild av mannen, men inte en fullständig sådan (a). Det är något som saknas kvinnan. 

Kvinnan är dock en människa, men inte en sådan människa som den fulländade 

mannen. Vad kvinnan än gör kan hon aldrig komma upp i mannens kapacitet. Vissa 

kvinnor är dock mer lika män än andra kvinnor, men deras kön gör att de ändå inte 

kan räknas till män. Det finns, enligt det här synsättet, en mängd belägg för att 

kvinnan är en dålig kopia av mannen. Ta till exempel mannens fysik och jämför den 

med kvinnans och du kommer att se att ”genomsnittsmannen” har bättre fysisk 

kapacitet än ”genomsnittskvinnan”. Hur kvinnan än gör kommer hon alltid att 

jämföras med mannen. När något behöver förändras är det kvinnan som behöver stå 

för förändringen.  
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3. A – B = normativa formeln 

Likt i tidigare formler är mannen norm (A). I det här synsättet står mannen för det 

positiva, goda och ljusa i livet medan kvinnan är hans motsats och det negativa, onda 

och mörka (B). Man isärhåller könen och blandar absolut inte ihop dem. När man 

tillskriver människor egenskaper får mannen de positiva och kvinnan får stå för det 

mindre positiva. Det sker hela tiden jämförelser och skillnaderna framhävs53.  

 

Dessa formler som har presenterats är formler. De kan uppfattas som extrema, men de är just 

stereotyper för förhållningssätt. Även om de är framtagna ur en historisk synvinkel, så är de 

fortfarande aktuella än idag.  

 

6.2.3. Manligt och kvinnligt 

Feministerna har intresse i kvinnans underordning i samhället och mycket därför är den tidiga 

genusforskningen inriktad på kvinnligheter och feminiteter. Männens manlighet uppfattades 

inte till en början som problematiskt. Det innebar att manliga identiteter och 

identitetsskapande inte studerades. Sociologerna var mer intresserade av att förstå männens 

förtryck av kvinnorna och hur makten stannar hos dem vilket ger en annan synvinkel. Idag 

bedrivs forskning utifrån båda perspektiven54.  

 

Vad som är kvinnligt och manligt kan ses som en kulturell skapelse. Det som är manligt i en 

tid, samhällsskikt eller del av världen behöver inte vara det i en annan. Detsamma gäller för 

det kvinnliga idealet. Det som anses kvinnligt i medelklassen i västerlandet skiljer sig troligen 

från det som är kvinnligt i en by i Afrika55. Oavsett var man befinner sig finns det vissa 

förhållanden som man måste ta hänsyn till. Utvecklingen av kvinnlighet och manlighet bygger 

på den faktiska omständigheten av mannens dominans över kvinnan. Maktobalansen mellan 

könen lägger grunden till de förutsättningar människorna har till att utveckla sina identiteter 

som kvinna och man56. Holmberg diskuterar huruvida pojkar och flickors intressen är 

medfödda eller inte. Föds vi med en bil- respektive pysselgen? När pojkar väljer bilen före 

dockan och flickorna dockan för bilen ses det som ett belägg för att könsskillnaderna är 

medfödda. Pojkar och flickor har olika förväntningar på sig från det att de föds. Det beteendet 

som betraktas som kvinnligt förstärks hos flickorna och det som anses vara manligt beteende 

                                            
53 Hirdman, Y. Genus: det stabilas föränderliga former, 2003 
54 Giddens, A. Sociologi, 2003 
55 Holmberg, Det kallas manshat, 2003 
56 Giddens, A. Sociologi, 2003 
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förstärks hos pojkarna. Pojkar tränas i ledarskap från låg ålder57. Lindgren har studerat 

relationer inom vården och där är ledarskap en viktig del. Hon menar att dagens ledarskaps- 

och organisationsteorier definierar ledarskap som något som är starkt kopplat till maskulinitet. 

När man talar om en ledare är det underförstått en man om inget annat har påpekats. Ett 

manligt ledarskap kännetecknas av att emotioner har lagts åt sidan, tuffhet i problemlösningar 

och rationalitet. Vilka egenskaper som kännetecknar ledarskap är dock inte klart en gång för 

alla. Det sker förändringar allt eftersom den hegemoniska manligheten tillskrivs nya 

egenskaper58. Den hegemoniska manligheten går att läsa mer om i nästa stycke. 

 

Det finns många olika utryck för kvinnlighet och manlighet. Om man ska se det på en 

samhällelig nivå kan man urskilja en hierarki där männens dominans över kvinnorna utger 

utgångspunkten. I skissen på hierarkin presenteras idealtyper för maskulinitet och feminitet. 

Det är forskaren Connell som har utvecklat teorin och han kallar den för hegemonisk 

manlighet. Hegemonisk betyder att en grupp utövar social dominans59. Modellen av teorin 

presenteras i rutan här nedanför. 

 

  Hegemonisk manlighet 
 
”Delaktig” manlighet 
 
Underordnad manlighet   Underordnad kvinnlighet 
 
Homosexuell manlighet   Framhävd kvinnlighet 
 
    Motståndskraftig kvinnlighet60 
 

Makten kommer uppifrån. Det betyder att ju högre upp man befinner sig på skalan desto mer 

makt har man över dem under sig. Makten bibehålles genom den bild av manlighet och 

kvinnlighet som visas i och representeras i exempelvis massmedia, utbildningssystemet och 

befintliga ideologier. Den hegemoniska manligheten förknippas med heterosexualitet och den 

makten mannen tar med sig in i äktenskapet och arbetet mm. Dessa typer av manligheter och 

kvinnligheter är stereotyper och ideal. Ett ideal är det inte säkert att någon verklig människa 

kan uppnå. Den ”delaktiga” manligheten är den manligheten som medför mest makt. Det är 

en ”riktig karl” som har starka fysiska egenskaper och är heterosexuell. Den underordnade 
                                            
57 Holmberg, Det kallas manshat, 2003 
58 Lindgren, G. Klass, kön och kirurgi, 1999 
59 Giddens, A. Sociologi, 2003 
60 ibid. 
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kvinnan anses av idealtypen ”delaktig” manlighet vara bättre än den motståndskraftiga 

kvinnligheten. Det gör den eftersom den underordnade kvinnan inte hotar de maktrelationer 

som finns. Bland de motståndskraftiga kvinnorna kan man hitta feminister, lesbiska och/eller 

ogifta kvinnor, prosituerade och industriarbetare. Dessa kvinnor har utvecklat icke-

underordnade identiteter vilket inte passar den hegemoniska manligheten och därför har dessa 

kvinnor inte lyfts fram genom historien och ofta glömts bort61. 

 

6.2.4. Mäns homosocialitet 

Homosocialitet är ett begrepp som definierar mäns förhållande till varandra. Det innebär en 

vänskap män emellan där män väljer män framför kvinnor62. Det är ett samförstånd mellan 

män som grundas på de fördelar männen har i egenskap av sitt kön63. Mannens vänskap till en 

annan man betyder mer än vänskapen och kärleken till kvinnorna i hans liv. Män beundrar, 

respekterar och föredrar varandra och det får konsekvenser för de kvinnor som vill komma 

med i gemenskapen. När andra män utför prestationer bemöts dessa med beröm och 

uppmuntran och manliga kraftansträngningar värderas mer än kvinnans. Det är detta manliga 

kamratskap som dagligen återskapar det rådande manssamhället64. Homosocialitet kan 

sammanfattas som att ”män är attraherade, stimulerade och intresserade av andra män. De 

söker varandras sällskap, de njuter av detta och de föredrar att umgås i enkönade grupper” 65. 

 

Homosocialitet är inget som man kan välja att gå ut eller in i. Det kräver total lojalitet av 

männen för att man ska få vara med. Tillsammans försvarar man de privilegier man redan 

besitter och försöker hitta nya. Homosocialitet innebär att männen håller kvinnorna på 

avstånd. Det gör de även om de inte är uttalat är emot kvinnor. Fördelarna är många för de 

män som får vara med i gemenskapen. Möten kan hållas över en öl i bastun och på det sättet 

skapa en gemenskap och ett förtroende som kanske inte hade kunnat uppnås någon 

annanstans. De här formerna för möten utesluter kvinnorna och det får konsekvenser för de 

kvinnor som vill göra karriär. Genom homosocialitet behåller männen makten och det den 

medför. När kvinnor umgås i grupper och diskuterar har männen makten att definiera det som 

skvaller. Med diskussioner kan man komma till handlingskraft, men skvaller är struntprat och 

ingenting att lyssna på. Kvinnorna har inte den homosocialitet som män har. Mycket av det 
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beror på att det kvinnor gör nervärderas och det män gör övervärderas. Andra kvinnors 

prestationer ses alltså inte som föregående exempel utan det är männens prestationer som är 

eftersträvansvärda66. 

 

6.2.5. Mäns förhållningssätt till kvinnor 

Både pojkar och flickor växer upp i ett samhälle där män värderas högre än kvinnorna. Pappas 

prestation är bättre än mammas. Vad säger det till barnen och hur ska de förhålla sig till det? 

Maktordningen mellan könen ses som något naturligt eftersom det alltid har funnits i 

människans liv och därför ifrågasätts inte de rådande normerna. Det kan vara svårt att inse för 

både män och kvinnor att deras kön ger dem fördelar respektive nackdelar utan att de 

egentligen har gjort något. Det finns tre olika förhållningssätt för män att ha till kvinnan. 

Observera att det handlar om förhållningssätt och inte olika typer av män67.  

1. Mannen handlar utifrån samhällets normer utan att reflektera. 

Eftersom mannen med det här förhållningssättet inte är medveten om vilka strukturer 

som samhället består av är han heller inte medveten om att han är med och återskapar 

dem.  

2. Mannen är medveten om kvinnans underordning, men använder sig av strategier för 

att behålla makten. 

Mannens överordning av kvinnan är ingen hemlighet för mannen med det här 

förhållningssättet. Han utnyttjar den makten han besitter och utvecklar strategier för 

att utöka makten och inflytandet. Det kan gälla allt från maktförhållanden i hemmet 

till arbetet och samhället i stort. 

3. Mannen är medveten om maktobalansen och avstår från överordningen och de 

förmåner som kommer med den. 

Även mannen som avstår från överordningen är medveten om att kvinnan är 

underordnad. Han försöker inte vara med och bibehålla makten utan gör ett val när han 

avstår från den68. 

Genom att visa att det finns olika förhållningssätt för mannen att ha till kvinnan tydliggörs det 

att det inte endast behöver ett medvetandegörande för att förändra strukturerna. Att vara 

medveten är inte samma sak som att vilja förändra. Det är något som gäller för båda könen69.  
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Homosocialitet har betydelse för männens förhållningssätt till kvinnor. Den medför att män 

uppträder enhetligt inför kvinnor. Homosocialitet produceras genom att upprätthålla 

överlägsenheten mot kvinnor, vilket skapar ett visst förhållningssätt till dem. Kvinnor 

exkluderas och nedskrivs på arbetsplatser till förmån för männens homosocialitet. Männen i 

den homosociala gruppen eftersträvar den hegemoniska manligheten vilket medför en syn på 

kvinnorna. De motståndskraftiga kvinnorna står lägre i kurs eftersom de hotar samförståndet 

och den underordnade kvinnan är att föredra eftersom hon inte utgör ett hot70. 

 

6.2.6. Makten över definitionerna 

När man diskuterar olikheterna mellan kvinnor och män är det oftast kvinnorna som beskrivs 

som olika männen. Mannen är norm och det ”normala”. Man diskuterar inte om mannen är 

olik kvinnan utan det är tvärtom. Vad innebär det att det ena könet ses som norm? Att vara det 

normala medför en makt och inflytande över det avvikande. Jämställdhetsdebatten går även åt 

det hållet, hur man ska göra så att kvinnorna kommer upp till männens nivå. Det är inte talan 

om att männen ska möta kvinnorna halvvägs71.  

 

Män har makten över definitionerna. Genom århundraden har de tillskrivit sig själva och 

kvinnor egenskaper. När en kvinna och man gör samma sak betraktas det på helt skilda sätt. 

Det grundar sig i att kvinnor och män anses besitta olika egenskaper från grunden. För att ta 

några exempel; en kvinna som har lyckats göra karriär har haft mycket tur medan en man som 

har lyckats med samma bedrift anses vara framgångsrik. En kvinna som vill få fram sin åsikt 

är gnatig medan en man är envis72.  

 

Att männen har makt över definitionerna och sätter normerna får konsekvenser för kvinnor 

som vill vara ledare. De egenskaper som tillskrivs manliga ledare är bl.a. kompetens och 

läggning för att leda. De kvinnliga ledare som finns anses kopiera eller härma mannens 

ledarskap istället för att man diskuterar olika ledarstilar. Kvinnor som har de ledaregenskaper 

som anses vara nödvändiga betraktas som manliga eller okvinnliga. När en kvinna har blivit 

”manlig” har hon överskridit de normer som finns i samhällets referensram. En kvinna på 

maktposition hotar det ”gamla vanliga”. När det enbart är män på de maktpositionerna hotas 

inte deras ställning och makt. De som har makt behöver bekräftelser för att känna att 
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maktpositionerna inte är hotade. Jämställdhet i praktiken innebär ett hot mot den rådande 

situationen och de fördelar som makten medför. Det är sällan som de egenskaper som 

tillskrivs kvinnan framställs som föregående exempel i manliga sällskap73. 

 

6.2.7. Jämställdhet 

Det finns olika förhållningssätt till kvinnorna och männens positioner i samhället. Beroende 

på hur man väljer att se på det kan man betrakta deras positioner antingen som ett 

jämställdhetsproblem eller som ett könsmaktsförhållande. För en lyckad 

jämställdhetsdiskussion krävs det att både män och kvinnor vill samma sak, nämligen leva i 

ett jämställt samhälle. Med ett könsmaktsförhållningssätt däremot lyfts konflikten mellan män 

och kvinnor fram. Det är inte självklart att kvinnor och män har samma intressen i 

diskussionen och att det finns så mycket för männen att vinna på jämställdhet74. 

 

I könsmaktsteorin försöker man se på makten ur både kvinnan och mannens perspektiv. 

Könsmaktsordningen är inte något som mannen ensam konstruerar utan det är något som båda 

könen hjälper till att reproducera. Det betyder dock inte att könsmaktsordningen är något som 

godkänns av de inblandade. Könsmaktsordningen kan ses som en samhällsstruktur, men det 

betyder inte att mannen med glädje överordnar sig och kvinnan gärna underordnar sig. Det är 

därför jämställdhetsdebatten är aktuell. Det är sökandet efter andra strukturer som gör att den 

hålls vid liv75.  

 

Det finns en rädsla för att samhället ska bli jämställt. De strukturer vi lever under i vardagen 

är så invanda att vi knappt reflekterar över dem, men när vi ändå gör det är det skrämmande 

att se bortom det som existerar. Det är en grundläggande tanke hos många att det finns 

skillnader mellan män och kvinnor. En rädsla som det kan medföra är att jämställdhet ska 

göra oss människor till könlösa varelser. Om vi blir könlösa kommer rädslan för att 

attraktionskraften människor emellan ska försvinna. Jämställdhetstanken går dock inte ut på 

att människan ska bli könlös, utan att kvinnas underordning av mannen ska försvinna. Det 

handlar om att ändra maktstrukturen, inte om att avsexualisera varandra76. 
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Den definition av jämställdhet som ofta används i offentliga sammanhang är SCB: s 

formulering. Holmberg citerar den i sin bok Det kallas manshat och den lyder följande: 

”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter och skyldigheter och 

möjligheter att: 

- Ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende 

- Vårda hem och barn 

- Delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället” 

Vidare menar SCB att jämn könsfördelning innebär att det i varje enskild verksamhet ska 

finnas minst 40 % av det underrepresenterade könet och max 60 % av det överrepresenterade 

könet. Det innebär att både kvinnor och män måste göra uppoffringar i sina intressen och 

arbetsuppgifter för att det ska kunna bli en jämställd verksamhet. Mycket av 

jämställdhetsansvaret läggs på kvinnorna. Det är kvinnorna som har valt att göra andra saker 

än att söka sig till de mansdominerade yrkena eller fritidsintressena. Att gå ”den rätta vägen” 

innebär att följa i männens fotspår77.  

 

Den jämställdhetspolitik som bedrivs i Sverige innebär i praktiken att kvinnorna ska höja sig 

till männens nivå78. Kvinnor som försöker leva jämställt kan stöta på en hel del problem. Om 

unga kvinnor exempelvis är lika slarviga i hemmet som män med städning och dylikt låter 

inte protesterna sig vänta. Den manliga sammanboenden kan uppleva det som om allt ansvar 

har förskjutits på honom. De traditionella könsrollerna sitter djupt rotade hos både kvinnor 

och män. Det är först när man passerar gränsen för vad som är ”ens roll” som man synliggör 

strukturerna. För att kunna uppnå jämställdhet måste många uppoffringar göras och det är 

mycket som hotas79. Först när båda könen är intresserade av att ändra på könsmaktsstrukturen 

kan man verkligen börja förändra och göra skillnad80. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
77 Holmberg, C. Det kallas manshat, 2003 
78 Holmberg, C. Det kallas kärlek, 1993 
79 Holmberg, C. Det kallas manshat, 2003 
80 Holmberg, C. Det kallas kärlek, 1993 
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7. Datapresentation 

I datapresentationen har jag tagit med allt det som intervjupersonerna har sagt. Jag har gjort 

det eftersom allt det som intervjupersonerna har sagt är kopplad till frågeställningen. För att få 

struktur i summan av intervjupersonernas svar, så presenteras all data i olika teman. 

Presentationerna av personernas bakgrund och erfarenheter är grundliga. Det är de på grund 

av att jag anser att det ger djupare förståelse för deras upplevelser och åsikter. Jag har lagt 

fokus på vissa händelser som intervjupersonerna har upplevt eftersom de representerar en röd 

tråd i personens berättelse. 

 

7.1. Personernas bakgrund och erfarenheter 

Mats Åkerlind sitter som ledamot i tre olika styrelser. Det är i Gefle IF: s styrelse, 

Gästriklands friidrottsförbundsstyrelse samt SFIF: s förbundsstyrelse. I förbundsstyrelsen har 

han suttit sedan 2004. Han blev vald efter en dramatisk händelse på årsmötet det året. Både 

ordföranden och vice ordföranden avgick utan förvarning. Den händelsen har varit mycket 

viktig för friidrotten och framförallt för jämställdheten. Åkerlind lägger ner ungefär 10-15 

timmar i veckan enbart på sitt uppdrag i förbundsstyrelsen. I den tiden är mailkontakt och 

resor inräknade. Det är av rent intresse han sitter på sina poster och det finns nästintill inga 

pengar i uppdragen. Det blir en del helgarbete där han måste träffa styrelsen. Han får 10 000 

kronor om året från förbundsstyrelsen som går till resekostnader och annat. Hans uppdrag 

kostar mer än så och han går därför back varje år eftersom han måste ta ledigt från sitt arbete 

som lärare ibland. Uppdragen är en hobby. Han anser att han kan lägga ner den tiden och 

pengarna på sina uppdrag i friidrotten likaväl som att ha en hobby som att spela golf eller 

liknande. Utöver styrelseuppdragen är han tränare för en ungdomsgrupp i Gefle IF och han är 

engagerad i Gefle IF: s verksamhet med arrangemang och idrottsliga prestationer.  

 

Sofia Wike är en före detta friidrottare som var tvungen att sluta på grund av skador. Hon 

introducerades tidigt till friidrottens organisation och idag har hon flera uppdrag. Wike är 20 

år och redan vid 14 års ålder fick hon en inblick i friidrottens organisation. Det har blivit fler 

uppdrag med tiden. Ungdomsrådet grundades för några år sedan och Wike var med och 

bildade det. Idag sitter hon där som representant och ställer upp för ”nyval”. Det är inte en 

demokratisk organisation, utan medlemmarna bestämmer själva vilka som ska vara med. 

Därför är det nyval inom citationstecken. Medlemmarna i rådet bestämde vid de första 

träffarna vilka regler som skulle gälla för rådet. Flera av reglerna har efter hand ifrågasatts 
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och en del har tagits bort. Så länge hon inte själv vill avgå och hon är under 25 år får hon sitta 

med. Hon sitter även som ordförande i Gästriklands ungdomsstyrelse. Hennes uppdrag tar 

mycket tid och det blir inte mycket ledighet. Genom ungdomsrådet kommer flera olika 

uppdrag. Sommaren 2006 arrangerades EM i Göteborg och där blev Wike tillfrågad att vara 

med i arrangemanget. Hon tackade nej, vilket hon uppger att hon har svårt att göra. Det blir 

lätt att hon tar på sig för mycket. Uppdragen är stressiga, men samtidigt roliga och det är 

därför hon håller på.  

 

Den kvinnliga idrottaren har tränat friidrott i 14 år. Större delen av året tränar hon i 

Stockholm, men hon har bra kontakt med sin hemstad där hennes familj och tränare befinner 

sig. De träningsgrupperna hon har varit med i har sett olika ut genom åren. Hon började träna 

i en liten grupp som sedan växte och innefattade runt 50 personer. På den tiden var det 

ungefär lika många pojkar som flickor som var med. Gruppen hade en kvinnlig huvudtränare. 

Det var en förälder till ett av barnen i gruppen. Det fanns även hjälptränare med, men 

huvudtränaren stod för den största planeringen. När den kvinnliga idrottaren bestämde sig 

vilken gren hon ville satsa på blev gruppen betydligt mindre och hon var ensam kvinna i 

gruppen. Från och till var det några kvinnor som var med och tränade, men de ingick inte i 

gruppen. Idag tränar hon mycket själv. Det beror mycket på att många slutar träna när de 

kommer upp i åldrarna, men även på att medlemmarna har bosatt sig på olika platser. När tid 

och möjlighet ges träffas de gamla tränarkompisarna eftersom de fortfarande har samma 

tränare. Kvinnan satsar på sin idrott. Hon ska satsa två säsonger till för att se vart 

utvecklingen bär och sedan bestämma sig på vilken nivå hon vill vara verksam. 

 

Anders Borgström har varit verksam inom friidrotten i över 40 år. Han började som 

idrottslärare och arbetade i början med barn- och ungdomsgrupper. I början av 1970-talet fick 

han sitt första uppdrag från SFIF. Genom åren har han arbetat som bland annat 

grengruppsutvecklare och förbundskapten. Med sin långa erfarenhet av idrotten har han 

fungerat som mentor för andra inom förbundet. Utöver uppdragen i förbundet har han de 

senaste åren varit rektor på FIG Karlstad. Under alla åren har han hållit kontakten med 

ungdomarna. Han har kommit i kontakt med såväl barn och elitaktiva under åren. Idag arbetar 

han utöver rektorstjänsten som kommentator på Eurosport och som spjututvecklare på Nordic. 

På FIG Karlstad fungerar han även som tränare för några ungdomar.  
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7.2. Kontakt med de aktiva friidrottarna 

Åkerlind har kontakt med de aktiva friidrottarna då han tränar en grupp ungdomar. Han är 

aktiv i Gefle IF: s verksamhet och kommer i och med det i kontakt med friidrottare i olika 

åldrar. Han har en bra inblick i de aktivas verksamhet samtidigt som han sitter på olika 

uppdrag i styrelser. 

 

Wike har inte, i egenskap av ungdomsrådsrepresentant, mycket kontakt med aktiva 

friidrottare. Hon tror att få vet vilka ungdomsrådet är och ännu färre vet vad de gör. 

Ungdomsrådet är med på styrelsemöten och ska ge sin syn i aktuella frågor, men det är endast 

ett råd och därför är inflytandet begränsat. Det är styrelsen som har sista ordet. Det har varit 

diskussioner kring hur kontakten ska vara mot de aktiva, men det har i första hand fokuserats 

på andra frågor. Några av representanterna i ungdomsrådet har tidigare varit aktiva. De kan 

privat ha kontakt med friidrottare, men inte genom sitt uppdrag.  

 

Den kvinnliga idrottaren har året runt kontakt med dem som tränar i samma hall. Med andra 

personer blir det inte lika regelbunden kontakt. Kontakten med friidrottens organisation är i 

princip obefintlig. Hon har dålig koll på vad de håller på med inom förbundet och de har 

troligtvis ingen koll på vad hon gör. Det är ingen från förbundet som genom åren har 

kontaktat henne och frågat hur hennes idrottande går.  

 

Genom uppdragen från förbundet, att vara tränare och rektor har Borgström bra kontakt med 

dagens aktiva friidrottare. Han är i högsta grad delaktig i FIG Karlstads rekryteringsprocess. 

Ungdomarnas skolgång gör att det hela tiden sker en tillströmning av nya friidrottare som han 

kommer i kontakt med. Han har 40 års erfarenhet av friidrotten i alla dess former vilket gör att 

han har ett brett kontaktnät av såväl gamla som aktiva friidrottare.  
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7.3. Egen makt och inflytande 

Jag har tagit hänsyn till att personerna har olika positioner inom friidrotten när jag presenterar 

vilken makt och inflytande personerna har. Jag har delat in dem i Makt inom organisationen 

och Makt på friidrottsarenan. 

 

7.3.1. Makt inom organisationen 

Det är ett politiskt beslut att det ska finnas en jämställdhetsplan och sedan har RF tryckt på 

SFIF för att det ska utvecklas en. Jämställdhetsarbete har funnits i friidrotten sedan 2000. Det 

är förbundsstyrelsen som har arbetat fram jämställdhetsplanen och där har Åkerlind i 

egenskap som styrelseledamot varit med och bidragit. Lena Moen är styrelsemedlem och har 

jämställdhet som sitt område. Hon har varit med och arbetat fram den uppföljning som finns 

på den tidigare jämställdhetsplanen. Åkerlind vill att idrotten ska vara under ständig 

utveckling. Eftersom han sitter på flera styrelseposter inom friidrottens organisation har han 

mycket att säga till om på flera nivåer inom friidrotten. Allt från det som händer på 

förbundsnivå till det som händer på lokal nivå i Gefle IF.  

 

Som representant för ungdomsrådet har man inte makt i den formen att man kan vara med och 

fatta beslut. Däremot så har man inflytande i den grad att man kan presentera råd och åsikter 

till dem som bestämmer, dvs. styrelsen. På möten finns det representanter från ungdomsrådet. 

Vilka som får åka på dem avgörs inom ungdomsrådet. På grund av bristande regler gällande 

vem som får åka har det uppstått oenigheter. Det har upplevts att vissa får åka oftare än andra, 

vilket inte har uppskattats. Det egna inflytandet ligger bland annat i hur ofta man får åka på 

möten.  

 

Wike försöker att ha ett positivt förhållningssätt till sin roll i ungdomsrådet. Hon upplever det 

som att andra kan tycka att hon inte kan påverka så mycket, men att ”det ser bra ut på 

pappret”. När hon ändå sitter på de uppdragen som hon gör vill hon kunna göra det bästa av 

situationen och påverka i den grad hon kan. Det har dock inte varit lätt alla gånger att få 

inflytande. Som exempel tog Wike att hon rekommenderade en kvinna för att sitta på en tom 

stol i en styrelse. Trots att styrelsen inte var fulltalig fick kvinnan en position utan makt. Hon 

fick inte uttala sig i frågor om hon inte blev tillfrågad. Då kände Wike det som om hennes 

inflytande var begränsat. Det finns en jämställdhetsplan att arbeta efter, men när ett tillfälle 

gavs tilldelades inte Wike förtroende över att avgöra den andra kvinnans kompetens. Den 

andra kvinnans kompetens underkändes av valberedningen eftersom hon inte fick sitta i 
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styrelsen trots att det fanns platser lediga. Det satt dessutom endast en kvinna tidigare i 

styrelsen.  

 

Makten och inflytandet är alltså begränsat eftersom ett råd inte har beslutande kapacitet. I 

egenskap av ordförande har Wike ändå en annan position. På båda sina uppdrag försöker hon 

göra sin röst hörd. Under årsmötet 2007 fick ungdomsrådsrepresentanterna samla in enkäter. 

När de nya arbetsgrupperna presenterades och inte ungdomsrådet fick vara representerade 

kunde Wike inte hålla tyst. Hon sa att hon tyckte ungdomsrådet borde få göra mer än samla in 

papper och att det borde vara självklart att de ska vara med i arbetsgrupperna. Resultatet av att 

göra sin röst hörd var att de fick vara med. På det sättet upplever Wike att hon kan påverka.  

 

Ungdomsrådet vill ha ett positivt samarbete med styrelsen. I andra sporter kan det vara ett 

stort glapp mellan ungdomsrådet och styrelsen där rådet vill ”visa gubbarna”. I fotbollen har 

den attityden resulterat i att ungdomsrådet har tagits bort. Inom friidrotten försöker man 

minska klyftorna mellan de båda grupperna genom att låta ungdomsrådet vara med på 

mötena. Genom att visa varandra respekt tror Wike att man som ungdomsrådsrepresentant kan 

utföra mer än att tro att man ska kunna förändra dem som sitter ovanför dem. Genom lugn och 

resonemang kommer man längre än med hård attityd.  

 

Det senaste årsmötet för SFIF fick Wike rösta för Gästriklands distrikt. Det var första gången 

som hon fick vara med och rösta på årsmötet. Hon var den enda personen under 30 år och är 

dessutom kvinna, vilket inte var vanligt i sällskapet. Hon undrar varför hon blev vald till att 

rösta. Om det var i brist på andra personer eller om man verkligen hade förtroende för henne. 

Oavsett var hon glad över att hon fick vara med och påverka. I och med att hon hade rösträtt 

så skulle hon teoretiskt sätt gå emot Gästriklands linje och därför borde de ha ett visst 

förtroende för henne. Wike tycker det är roligt att vara med på mötena och hon önskar att hon 

hade rösträtt oftare.  
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7.3.2. Makt på friidrottsarenan 

Den kvinnliga idrottaren känner att hon har stora möjligheter att påverka sin träningssituation. 

Om det är något som hon vill ändra på sker en dialog mellan henne och tränaren. På tävling 

däremot är inflytandet begränsat. Det tidsprogram som ligger är oftast planerat långt i förväg 

och det är bara att förhålla sig till det. Att hennes gren inte har de bästa tiderna tror hon beror 

mer på grenens karaktär än kön. 

 

Kvinnan har aldrig försökt att få fram sina åsikter i klubben. Dels beror det på att hon inte har 

så många förslag, men skulle hon ha det tror hon att inget skulle göras. När hennes klubb 

bestämmer tävlingskläder har hon inte varit nöjd med resultatet. Hon har känt sig obekväm i 

de kläderna som erbjuds. Det finns inga damlinnen att tävla i utan endast korta toppar. På 

grund av det har hon köpt ett barnlinne som hon tävlar i. Det finns bara två typer av shorts- 

väldigt långa och väldigt korta. Hon ville inte tävla i de korta och köpte därför ett par långa 

och sydde upp dem till den längden hon ville ha. Idag tävlar hon i ett par andra shorts som 

inte har klubbens märke och sponsorer. Det har varit hennes sätt att lösa problemet med 

obekväma kläder. Wike har haft samma problem när hon ställde upp på lag-SM. Hon hade en 

gammal kort topp som hon vägrade använda. Då blev hon hänvisad till ett alldeles för stort 

herrlinne som såg ut som ett nattlinne. Hon fick kapa av de värsta bitarna med säkerhetsnålar 

för att hon inte skulle behöva visa mer än nödvändigt. 

 

FIG Karlstad är ett relativt självgående gymnasium. Det finns avtalsparter som reglerar 

verksamheten, men så länge gymnasiet har ordnad ekonomi och bra studie- och 

tävlingsresultat är det ingen av dem som kommer med påtryckningar. Avtalspartnerna är 

bland annat Karlstads kommun, RF och SFIF. Sedan måste de även följa Skolverkets 

restriktioner. 

 

I antagningsprocessen till FIG Karlstad är gymnasiet idag mindre styrt än vad det var förr. 

Borgström berättade att när han började som rektor var riksfriidrottsgymnasierna tvungna att 

strikt ta in hälften pojkar och hälften flickor. Det skulle precis på antalet vara hälften. Idag är 

det inte lika hårt på den punkten utan det är 40/60 % som gäller. Borgström arbetar inte efter 

den jämställdhetsplan som finns. Han har alltid arbetat för att få jämn könsfördelning. Det 

började han redan med i de första ungdomsgrupperna som han hade och det har fortsatt 

därefter. Det är jämn könsfördelning bland de sökande till FIG Karlstad vilket underlättar att 

få ett jämställt slutresultat. Han menar också att eleverna handlar jämställt. När stipendier ska 
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delas ut och eleverna själva väljer vem som ska få det har båda könen alltid varit 

representerade. Detsamma gäller när elevrepresentanter ska väljas. Borgström vill att det ska 

vara två pojkar och två flickor som är representanter samt att de ska tävla i olika grengrupper. 

Han behöver nästan aldrig gå in och styra hur fördelningen ska vara.  

 

Borgströms inflytande i friidrotten är stort. Han har varit verksam på så många olika uppdrag 

och positioner att han har kommit i kontakt med många andra inflytelserika personer. Idag är 

han kommentator och många som tittar på Eurosport skulle säkerligen känna igen hans röst.  

 

7.4. Kvinnornas förutsättningar 

I intervjusvaren har kvinnornas villkor inom friidrotten uppmärksammats. Även här har jag 

tagit hänsyn till att det ser olika ut på friidrottsarenan och inom organisationen. 

Underrubrikerna för kvinnornas förutsättningar är: Förutsättningar på idrottsplanet och 

Förutsättningar inom organisationen. 

 

7.4.1. Förutsättningar på idrottsplanet 

Åkerlind anser friidrotten är jämställd på de aktivas nivå. Om man jämför friidrott med 

hockey och andra idrotter, så har man inom friidrotten kommit långt med jämställdhetsarbetet. 

Kvinnor och män tävlar på lika villkor, vilket man inte kan säga om dam- och herrlag i t.ex. 

hockey. Friidrotten har Carolina Klüft, Susanna Kallur och Kajsa Bergqvist som har bidragit 

med mycket för jämställdheten. Det har till och med blivit så att det är en ”feminin” idrott där 

det finns fler flickor än pojkar. Det är tydligast i ungdomsgrupperna och på tävlingarna där 

flickorna är överrepresenterade. Jämställdhet är något som friidrotten arbetar med på alla 

plan, men det förekommer ibland ett visst motstånd. När till exempel Malin Ewerlöf-Krepp 

blev förbundskapten för 19-åringar var det några män som blev besvikna. Det är vissa poster 

inom friidrotten som är mer prestigefyllda än andra. De posterna vill männen inte släppa fram 

kvinnorna på. Förbundskaptensposterna är en sådan eftertraktad post. I Ewerlöf-Krepps fall 

var det vissa män som upplevde att de blev bortvalda på grund av en kvinnlig ledare. De hade 

tidigare fått vara med som ledare på juniorlandskamperna, men efter ledarbytet fick de inte 

det. Det blev med andra ord protester mot det ”kvinnliga ledarskapet”. De få kvinnor som 

finns på ledande positioner kan bli ifrågasatta. Det finns inte många kvinnliga tränare och 

därför är det svårt att göra det rättvist när man ska välja ledare till landslagen. Senast på I-EM 

var Kallurs tränare Karin Torneklint ledare. Det faller sig naturligt att hon är med i egenskap 

av tränare till två framgångsrika adepter. Hon var även den enda kvinnliga ledaren på EM i 
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Göteborg. Tyvärr finns det inga fler kvinnor att välja mellan. Det skapar problem när man vill 

ha båda könen representerade, men avsaknaden av kvinnor skapar inga livliga protester.  

 

På tävlingsbanan upplever den aktiva idrottaren att hon har samma förutsättningar som män 

och andra kvinnor. De orättvisor hon har upplevt har varit kopplade grenar emellan och inte 

beroende på kön. På vissa områden upplever hon att man som aktiv inte har något inflytande. 

Hennes klubb bestämmer vilka kläder de aktiva ska ha för att representera klubben. Det sker 

ingen dialog mellan beslutsfattare och idrottare. Kvinnan vet inte vilket förhållande hon 

kommer att ha till friidrotten efter det att hennes satsning är över. Hon tror att hon kan tänka 

sig att vara tränare inom hennes grengrupp, men inte ha så mycket ansvar som en 

huvudtränare.  

 

FIG Karlstad har aldrig haft en kvinnlig sökande till de tränartjänster som finns. Borgström 

har försökt att rekrytera kvinnliga tränare, men alla de han har frågat har tackat nej av 

familjeskäl. Han upplever bristen på kvinnliga tränare som ett problem. De kvinnliga tränare 

som finns i friidrotten fortsätter inte till den nivån som FIG Karlstad söker. Under 

gymnasietiden får FIG-eleverna fundera över vilken nivå de vill utöva sin idrott. En del inser 

att de inte vill fortsätta med idrotten överhuvudtaget. Få väljer att göra en elitsatsning och 

Borgström försöker uppmuntra dem som är intresserade att starta en tränarkarriär. Han 

försöker framförallt få flickorna intresserade, men det har inte gett något resultat. Det verkar 

som om flickorna och kvinnorna inom friidrotten inte är intresserade av att efter karriären 

fortsätta som tränare. Själva situationen på tränarsidan med fler män än kvinnor är inte bra, 

men det finns samma förutsättningar till karriärmöjligheter vilket kan betraktas som jämställt.  

 

7.4.2. Förutsättningar inom organisationen 

För att ta ett steg närmre jämställdhet menar Åkerlind att det måste till nya tankesätt. 

Valberedningarna arbetar efter gamla metoder och man borde arbeta fram nya sätt att fråga 

tilltänkta personer. Om man bara använder gamla arbetssätt kommer man också bara att få 

fram män. Ett bra exempel på hur man skulle kunna arbeta är att fråga yngre personer. Han 

nämner Anna Linner som exempel. Hon blev tillfrågad som 17-åring att sitta med i 

Kvarnsvedens styrelse och efter det har det bara rullat på. Nu är hon anställd på deltid inom 

förbundet och är 24 år. Hon arbetar med genusfrågor. Om man endast letar efter personer med 

erfarenhet är personerna att välja mellan begränsade. Man måste våga fråga nya personer och 
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ge dem erfarenhet. Det kan upplevas som om de nya ledamöterna inte tillför särskilt mycket, 

men man låta dem vänja sig vid det nya uppdraget. Efter något år har de fått erfarenheten och 

så är mycket vunnet. Det finns distrikt där samma personer har suttit i drygt tio år och där det 

inte finns en enda kvinna. Där måste det till nya arbets- och tankesätt för att idrotten ska 

kunna utvecklas.  

 

Wike upplever inte att hon har blivit motarbetad i sina uppdrag i organisationen. Hon anser att 

hon har fått mycket stöd, inte minst av Åkerlind som har hjälpt henne med råd när det har 

behövts. Däremot har hon ibland känt sig osynlig eller bortglömd. Ett exempel på det var att 

ungdomsrådet inte från början ingick i de nya arbetsgrupperna som hade utformats. Idag vet 

hon inte om hon är intresserad av en fortsatt karriär inom friidrottens organisation. Många av 

hennes kollegor inom ungdomsrådet är det, vilket gör att det är hård konkurrens om vilka som 

ska få åka på möten.  

 

När en kvinna ska väljas in i en styrelse tror Wike att det inte är någon som säjer nej. Att 

arbeta mot jämställdhet ska vara en självklarhet och därför vill ingen gå emot en kvinna. Hon 

resonerar som att det inte gör något om man har blivit vald på grund av sitt kön. Det viktiga är 

vad man åstadkommer när man väl är på platsen.  

 

Wike tror att det är skillnad på hur kvinnor som är aktiva inom friidrottens organisation 

betraktas jämfört med männen. Hon fick nyligen ett stipendium på grund av sitt arbete inom 

friidrotten och vid ceremonin var det en äldre man som sa: ”Stackars din pojkvän”. Denna 

kommentar upprörde Wike. Varför är det synd om honom? undrar hon. Om det hade varit en 

man som hade stått där och gjort samma bedrift hade mannen troligen inte sagt ”Stackars din 

flickvän”. Sådana kommentarer gör att hon tror att det är skillnad på kvinnor och mäns 

prestationer. Det ses inte som lika accepterat att kvinnorna är engagerade i hög grad inom 

idrotten som när män är det.  
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7.4.3. Kvinnor och familjen 

Ett annat problem med friidrotten, menar Åkerlind, är att det är svårt att behålla kvinnorna 

efter att de har fått barn. Han nämner en kvinna som var mycket aktiv inom friidrotten innan 

hon fick barn. Hon har varit eftertraktad inom friidrotten och har fått flera förfrågningar efter 

det att hon har fått barn om hon vill komma tillbaka. Hon har dock valt att satsa på barnens 

idrottande och har därför tackat nej till de erbjudanden hon har fått. Åkerlind ser det som 

problematiskt att friidrotten inte kan locka tillbaka de kvinnor som har lång erfarenhet och 

kunskap om verksamheten. Frågan är om intresset hos kvinnorna har svalnat eller om det inte 

går att kombinera friidrott med familjelivet.  

 

Även Wike nämner kombinationen friidrott och familjeliv. Hon menar att de junior- och 

elitutbildningarna som finns är mycket tuffa. En elitutbildning kräver att man ska vara med i 

fem veckor. Där spelar jämställdheten i samhället stor roll. En kvinna med familj kan ha det 

svårare att kunna uppfylla de krav som utbildningen ställer. Det är inte alla som kan avvara 

fem veckor för att genomgå utbildningen. Bristen på tränare är ett problem. När man vid ett 

tillfälle ville ha en kvinnlig tränare som föreläsare var det svårt att komma på namn. Ewerlöf-

Krepp kom på förslag, men efter det var det ett tunt förslagsfält. Listan på de manliga tränarna 

var desto längre. I de yngre åldrarna är de kvinnliga ledarna lika många som männen. Wike 

undrar över varför friidrotten tappar dem när barnen blir äldre.  

 

7.5. Åsikter om jämställdhetsdebatten 

Intervjupersonerna har olika upplevelser av jämställdhet inom friidrotten. Det finns dem som 

tycker att friidrotten är jämställd och dem som inte tycker det. De olika åsikterna presenterar i 

en ja och nej sida. Orättvisor inom friidrotten har lyfts fram bland intervjupersonerna och de 

presenteras under en egen rubrik.  

 

7.5.1. Ja, friidrotten är jämställd 

Det finns ett jämställdhetsintresse inom friidrotten, menar Åkerlind. Det har under flera år 

arbetats med jämställdhet. Trots det finns det ett visst motstånd från män att lämna ifrån sig de 

positioner som är mest prestigefyllda. Det har även inträffat händelser inom friidrotten som 

har fått negativa konsekvenser för utvecklingen av jämställdhet. Anledningen till att målet 

med jämn könsfördelning inom förbundsstyrelsen inte hade uppnåtts berodde mycket på 

avhoppen i förbundsstyrelsen i Karlstad 2004. Det skapade kaos och det blev allmän oordning 

i styrelsen. Det har tagit många år att hämta sig från det och det blev ytterligare några avhopp 
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tills där vi är idag. Efter årsmötet 2007 har vi tre kvinnor i förbundsstyrelsen vilket är ett steg i 

positiv riktning. För att det ska bli jämn könsfördelning måste någon av de befintliga avstå 

från sin plats. Åkerlind ska sitta ett år till i förbundsstyrelsen och kan tänka sig en period till, 

men sedan kan han tänka sig att lämna över platsen så att han inte blir en stoppkloss. Han 

tycker ändå att det är svårt att avstå eftersom det är så roligt. Det har varit problematiskt att få 

in nya kvinnor i förbundsstyrelsen. När det var aktuellt att nya kvinnor skulle tillsättas blev 

det en valkampanj mellan två kvinnor. Det resulterade i att de slog ut varandra och en man 

blev tillsatt istället. En kvinna borde ha varit bättre än en man i det läget, men i stället för att 

gå ihop blev det ingen av dem. Resultatet blev ett bakslag för jämställdhetsarbetet.  

 

Åkerlind tror att en anledning till att det är så jämställt som det är idag är att det gick dåligt 

ekonomiskt under VM 1995 i Göteborg. Efter det var man tvungen att tänka i helt nya banor 

för att få det att gå ihop. Pengabristen gjorde att man var tvungen att börja planera och börja 

från början. Det skapade en bra grund för att arbeta med jämställdhet. Det gav också en bra 

förutsättningar för att ta tillvara på en ny generation tränare där många 60-talister kom fram. 

Några exempel på det är Agne Bergvall, Bengt-Erik ”Benke” Blomqvist och Bengt Jönsson 

som alla har arbetat med duktiga framstående friidrottare.  

 

Den kvinnliga idrottaren upplever friidrotten som jämställd. Hon tänker då på den delen av 

friidrotten som hon kommer i kontakt med: det som sker på träning och tävling. Hon har 

aldrig känt sig särbehandlad på grund av sitt kön. Hur det ser ut i organisationen säger hon att 

hon är för dåligt insatt i för att uttala sig om, men hon tror att det kanske inte är lika jämställt 

där. Om man jämför friidrott med exempelvis fotboll anser hon att friidrotten är jämställd. 

  

Borgström har genom åren sett en enorm utveckling på jämställdhetsfronten. När han började 

inom friidrottens verksamhet var det nästan bara män som satt i styrelserna. Om någon kvinna 

var med var det en mycket främmande situation för männen. Idag tycker han att friidrotten är 

rimligt jämställd. Kvinnor och män tävlar samtidigt under integrerade former och idag vore 

det omöjligt att tänka sig en tävling med bara män eller kvinnor. Friidrotten har mycket att 

vinna på jämställdhet. Borgström ser på jämställdhet inom idrotten ur ett historiskt perspektiv. 

Idrotten var från början endast för män och sedan har kvinnorna kommit in. Det tar tid att 

ändra på befintliga strukturer. Många av de förändringar som har gjorts i exempelvis 

grenprogrammet är en följd av att kvinnor har tryckt på för förändring. Idag finns ett nästintill 

fullständigt grenprogram för både kvinnor och män. Sista punkten för ett jämställt 
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grenprogram är att damernas 7-kamp ska bli 10-kamp. Det går idag att sätta världsrekord i 10-

kamp, men anledningen till att 7-kampen finns kvar är att de tävlande kvinnorna vill fortsätta 

att tävla i 7-kamp. 

 

Den delen av friidrotten som Borgström kommer i kontakt med anser han är jämställd. 

Kvinnor och mäns prestationer värderas och uppskattas lika. Han tar Jerringpriset81 som 

exempel där Kallur slog hela hockeylandslaget som hade tagit både OS- och VM-guld. Det 

visar på ett intresse för kvinnlig idrott hos svenska folket. Borgström tror att folk blir lika 

glada när en kvinna tar ett guld som när en man gör det. På den fronten har friidrotten ett 

försprång eftersom både kvinnor och män vistas samtidigt på arenan.  

 

9.5.2. Nej, friidrotten är inte jämställd 

Wike tycker inte att det är jämställt inom friidrotten, men hon tycker det är svårt att se hur 

jämställdhetsarbete ska bedrivas. Hon anser att det är en självklarhet att det ska vara 

jämställdhet likaväl som det ska vara en självklarhet att det ska vara en blandning mellan 

åldrarna. Ändå krävs det ett ungdomsråd för att ungdomarna ska få göra sin röst hörd. Även 

om det är självklart att jämställdhet ska vara integrerad inom hela friidrotten är den inte det. 

Kanske krävs det att man gör jämställdhet till en egen fråga. Vid årsmötet 2007 presenterades 

den reviderade jämställdhetsplanen. Wike var där och sade att när det frågades efter 

synpunkter på den blev det helt tyst. Ingenting sades och man klubbade igenom förslaget. 

Varför förslaget möttes med tystnad vet hon inte.  

 

Jämställdhet är inget som diskuteras speciellt mycket i ungdomsrådet. Där har det varit svårt 

att engagera män att delta i ungdomsrådet och kvinnorna är överrepresenterade. Vid ett 

tillfälle då man skulle ha inspirerande föreläsningar tillfrågades ungdomsrådet vilka föreläsare 

de ville ha. Det blev sex män som föreläste den gången och inte en enda kvinna. Wike undrar 

vad det är för signaler som friidrotten ger. Består den bara av män? Intresset för jämställdhet 

verkar vara svalt anser Wike. Det är åtminstone inga livliga diskussioner om hur man ska 

arbeta för jämställdheten. Hon nämner det jämställdhetsseminarium som skulle ha varit 

hösten 2006 och vilket arbete arrangören, styrelseledamoten Moen, lade ner. Med endast en 

sökande tycks det inte vara ett stort intresse för ämnet och gensvaret var dåligt. Wike har inga 

förslag på hur jämställdhetsarbete skulle kunna bedrivas, men eftersom det inte är jämställt 

                                            
81 För lista på samtliga Jerringpris-vinnare: 
www.sr.se/cgi-bin/radiosporten/nyheter/amnessida.asp?grupp=3602 
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måste det arbetas för det.  

 

9.5.3. Orättvisor inom friidrotten 

Om man ska se några orättvisor inom friidrotten vill Åkerlind peka på en orättvis fördelning 

av ekonomiska resurser. Han tror inte att det satsas mindre på kvinnor än män, men det kan 

förekomma skillnader i stödet beroende på vilken gren det rör sig om. Han tar manlig medel- 

och långdistans som exempel och menar att den är övervärderad. Det ges mer pengar än vad 

prestationerna är värda ur ett nationellt perspektiv. De ekonomiska resurserna skulle kunna 

omfördelas för att få en mer rättvis friidrott. Avslutningsvis vill Åkerlind understryka att 

jämställdhetsarbete är något som alltid är aktuellt. Man kommer alltid att få arbeta med det 

efter som det är en tidlös sysselsättning. För att komma ur gamla mönster och tänkande måste 

man våga utvecklas och förändras. 

 

Om man ska se på de faktorerna som friidrotten inte kan påverka kan det finnas orättvisor. 

Borgström menar att man som kvinnlig världsstjärna har lättare att få sponsorer än män. Det 

har arbetats med att få friidrotten jämställd och därför använder kvinnor och män olika vikter 

och höjder på de redskap som används. Borgström tror att ingen idag skulle påstå att 

friidrotten är ojämställd för att kvinnor inte tävlar med samma redskap som män. Anledningen 

till att det finns olika redskap är att idrotten ska bli publikvänlig och utföras på så likvärdigt 

sätt oavsett kön. 
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8. Analys 

Den analys som jag nu kommer att genomföra presenteras under samma rubriker som i 

genusteoridelen. Jag vill använda dem för att det tydligare ska framgå hur svaren från 

intervjupersonerna kan kopplas till teorin.  

 

8.1. Kön som en social konstruktion 

Friidrotten är först och främst uppdelad i två klasser: kvinnor och män. Eftersom det inte 

skulle bli särskilt rättvist om alla åldrar tävlade på lika villkor finns det även en 

åldersindelning. Det finns alltså olika klasser fram tills idrottarna är 22 år. Efter det finns det 

bara två klasser att delta i, antingen kvinnor eller män. Det biologiska könet är en avgörande 

del för idrotten. Det är vilket biologiskt kön personen har som avgör vilken klass den ska tävla 

i och inte könsidentiteten. Den sociala konstruktionen av kön borde ändå spela roll för hur 

man ser på kvinnor respektive mäns idrottande. Svenska folket värderar, om man ser till 

Jerringpriset, kvinnor och mäns prestationer likvärdigt. Där tycks varken det biologiska eller 

det sociala könet spela någon roll. Glädjen är lika stor när en kvinna tar OS-guld som när en 

man gör det. Det biologiska könet delar upp kvinnor och män i två klasser, men det hindrar 

inte från att prestationerna värderas lika. Samhällets syn på, och förväntningar av, kvinnor och 

män borde ändå spegla av sig på idrotten. Jag har tydligast sett dessa förväntningar på 

människornas beteende inom organisationen. När en människa agerar utanför den roll det 

förväntas att den ska agera inom, så synliggörs normerna. 

 

För att man ska kunna bedriva idrott krävs det en organisation som bygger upp den. I 

organisationen är man inte lika bunden av det biologiska könet. Den organisation som finns 

kring idrottsverksamheten är inte helt olik dem som man kan stöta på i arbetslivet. Det finns 

positioner inom organisationer som är mer åtråvärda än andra och där kan det behövas en 

diskussion om maktrelationerna mellan de sociala könen. Detsamma gäller för diskussionen 

om kvinnliga tränare. Intervjupersonerna har problematiserat att det finns för få kvinnliga 

tränare i Sverige, men att det finns lika möjlighet till tränarutbildning. När Åkerlind och 

Borgström har försökt knyta upp före detta friidrottare till friidrotten har kvinnorna angett 

familjeskäl till varför de inte kan börja tjänsten. Man och barn är viktigare än friidrotten. Här 

borde det sociala könet spela mycket stor roll. Vilka förväntningar kvinnor har på sig från 

familjen och samhället får betydelse för det ideella föreningslivet. Arbetsbördan i det ideella 

föreningsarbetet borde vara densamma för både kvinnor och män. Ändå är det lätt att få män 
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att bli tränare och nästintill omöjligt att få en kvinna att bli tränare. Jämställdheten i samhället 

avspeglas därmed tydligt i tränarfrågan. Kvinnorna har mer ansvar i hemmet och för 

omsorgen av barnen än vad män har, vilket gör att de är mer bundna till familjelivet. Om 

friidrotten vill ha fler kvinnliga tränare borde man fundera över vilka förväntningar som ställs 

på kvinnor av samhället och utifrån det ta hänsyn till hur det kvinnliga tränarskapet kan 

utformas. Att det finns ett biologiskt kön inom idrotten finns det troligtvis inte så många som 

förvånas över, men det sociala könets roll är kanske inte lika tydlig.  

 

Det är inte bara på tränarsidan det sociala könet gör sig påmint. Wike har erfarenheter som 

hennes manliga kollegor troligtvis aldrig har upplevt eller kommer att uppleva. Att som      

20-årig kvinna både vara styrelsemedlem och sitta med i ett råd tillhör inte vanligheten. Hon 

har mötts av ett visst oförstående från omgivningen av sitt val av fritidsintresse. Vänner till 

henne har undrat om hon gör det för att det ser bra ut på pappret eller om hon tror att hon 

verkligen kan påverka. Återigen kan man fråga sig vilka förväntningar det finns på kvinnor. 

Kvinnor som ägnar sig åt styrelseuppdrag och liknande aktiviteter är underrepresenterade. Det 

måste finnas en jämställdhetsplan vilket inte hade behövts om förväntningarna på kvinnor och 

män var desamma. Frågan om det sociala könets inverkan på friidrotten borde lyftas fram för 

att kunna få en förändring. Det var precis det Moen försökte göra när hon anordnade ett 

jämställdhetsseminarium för valberedningar. Nu blev det seminariet inställt på grund av för få 

anmälda. Frågorna som skulle ha diskuterats är av stor betydelse för att kunna påbörja en 

diskussion om det sociala könet. Vad har friidrotten att vinna på jämställdhet? Det är en fråga 

som borde diskuteras. Kanske i ett annat sammanhang för att diskussionen ska bli av. 

 

8.2. Kvinnan i förhållande till mannen 

Wike som har lång erfarenhet för sin ålder har fått en uppfattning om hur hon ses som kvinna 

i sitt arbete. Den tid och energi som hon lägger ner på sina uppdrag har skapat reaktioner. Vid 

ceremonin då hennes stipendium skulle delas ut fick hon ta del av en sådan. Mannen som 

skulle ge stipendiet antydde hur svårt det måste vara att leva med henne på grund av hennes 

aktiva fritid. Mannen sa ”Stackars din pojkvän” vilket är en bekräftelse på att hon går över de 

normer som finns inom friidrotten. Med tanke på uttalandet är mannen norm. Wike kan som 

kvinna ses som motsatsen till mannen. Det som mannen ska göra ska inte kvinnan göra. Det 

innebär att man isärhåller könen och personernas prestationer. När Wike tar de uppdragen hon 

gör verkar hon utanför den roll som det förväntas att hon ska agera inom. Hur Wike behandlas 

kan därmed sättas in i A-B=normativa formeln: mannen är norm och kvinnan är mannens 
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motsats. Männen får förhålla sig till Wike som att hon är deras motsats. Det får konsekvenser 

för Wikes utförande av uppdragen. Hon kan ses som något främmande som inte hör hemma i 

den miljön. Borgström berättade hur det på 1970-talet nästan bara var män inom styrelser och 

organisationen. De få kvinnor som fanns var som mysterium som betraktades som 

utomjordningar. Man förstod sig helt enkelt inte på det andra könet. Dessa föreställningar kan 

mycket väl leva kvar. Drygt 30 år har gått sedan 1970-talet vilket betyder att flera av de 

männen som var verksamma då fortfarande kan vara kvar i friidrotten. Det tar tid att ändra 

föreställningar och uppfattningar, så det är möjligt att det finns spår av dem. Wikes 

upplevelser kan vara spår av gamla föreställningar eftersom hon möter samma män som 

Borgström gjorde på 70-talet. Oavsett om det är gamla föreställningar eller inte så tillhör det 

inte vanligheten att svenska kvinnor befinner sig på styrelseuppdrag. Om man jämför 

friidrotten idag med för 30 år sedan har det hänt saker.  

 

8.2.1. Tävlingskläder som markör 

Den aktiva idrottaren upplever att hon i egenskap av kvinna har samma förutsättningar som 

andra jämnåriga manliga friidrottare. Hon har tränat för både kvinnor och män och har tränat 

med både pojkar och flickor. I den upplevelsen finns det ingen maktobalans. Om det 

någonstans finns en maktobalans ligger den mellan de aktiva friidrottarna och organisationen. 

Beslut som vilka tävlingskläder kvinnor ska ha fattas av andra personer som inte har varit ute 

och frågat efter önskemål. När en kvinna inte vill tävla i kort topp eller korta shorts måste hon 

hitta egna lösningar. Kvinnan som jag har pratat med har testat både att sy och köpa egna 

kläder att tävla i.  

 

Även Wike har upplevt bristen på alternativ för kvinnliga tävlande, så kvinnan är inte ensam i 

sin upplevelse. Det har uppenbarligen uppstått problem när de aktiva för en förening väljer 

bort den obligatoriska tävlingsdräkten. Om en kvinna inte vill tävla i kort topp får hon tävla i 

herr- eller barnlinne. Det tycker jag tyder på att mannen är norm även på tävlingsbanan. När 

det endast finns två tävlingsdräkter för friidrottarna att välja mellan visas det att det finns två 

sorters idrottare: kvinnor och män. Att det sedan bland dessa två kategorierna finns olika 

önskningar om hur tävlingsdräkten ska se ut tycks inte uppmärksammas. Det finns olika sätt 

att uttrycka manlighet och kvinnlighet, men inom friidrotten finns det endast ett sätt för 

vardera kön att uttrycka sig. Man är antingen man eller kvinna och därefter ska man välja 

kläder. Det är inte bara kvinnan som är begränsad i sitt uttryckssätt utan även mannen är det. 

Jag tror att det skulle skapa stor uppmärksamhet om en man hade på sig kvinnliga 
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tävlingskläder. Kvinnan i förhållande till mannen ska vara just kvinna. Hon ska framhäva sina 

kvinnliga former i en kort topp och korta shorts. Vilken kroppsform eller åsikt kvinnan sedan 

har spelar ingen roll. Den kvinnliga idrottaren upplever friidrotten, trots brist på kvinnliga 

tävlingskläder, som jämställd.  

 

8.3. Manligt och kvinnligt 

I samhället finns det handlingar och uttryckssätt som kan betraktas som manliga respektive 

kvinnliga. Det gäller även för friidrotten. Av att döma från reaktioner som Wike har fått är det 

inte speciellt kvinnligt att lägga ner så mycket tid på olika uppdrag inom friidrotten. Hon är 

inte en kvinna som underordnar sig männen. Enligt den hegemoniska manligheten är Wikes 

motståndskraftiga kvinnlighet längst ner på skalan. Den utgör ett hot mot männens makt och 

de existerande normerna. Den motståndskraftiga kvinnligheten medför en icke-underordnad 

identitet vilket gör att hennes prestationer kan sticka män i ögonen. En kvinna som vill göra 

karriär kan bryta mot de normer som är uppsatta och det gör ofta de icke-underordnade 

kvinnorna. Eventuellt motstånd som en kvinna kan möta kan grunda sig på att kvinnan inte 

frivilligt underordnar sig mannen.   

 

8.3.1. Är friidrotten en feminin idrott? 

Det finns idrotter som betraktas som manliga respektive kvinnliga. Det som kännetecknar 

dessa idrotter är att det ena könet är överrepresenterat det andra. Friidrotten som attraherar 

ungefär lika många kvinnor och män borde därmed betraktas som en idrott som är varken 

manlig eller kvinnlig: en jämställd idrott. Av att döma av intervjuresultaten kan man dock 

göra tolkningen att friidrotten drar lite mer åt det kvinnliga hållet. I de yngre åldrarna är det 

fler flickor som tränar friidrott, men i de äldsta klasserna går det knappt att urskilja någon 

skillnad.  

  

Oavsett vad upplevelsen är huruvida friidrotten är feminin eller inte så är männen 

överrepresenterade i organisationen inom friidrotten. Wike har funderat över vilka signaler 

friidrotten sänder till andra människor. Som exempel tog hon en dag med inspirerande 

föreläsningar där inte en enda kvinna var med som föreläsare. Det visar att friidrotten är full 

av män trots att det inte ser ut på det sättet på alla nivåer. I hennes resonemang stämmer inte 

bilden av en feminin idrott in. Hon håller med om att fler flickor än pojkar attraheras av 

friidrotten bland barnen, men att det som händer i organisationen har större betydelse. I 

organisationen är det männen som syns och hörs vilket motsäger bilden av den feminina 
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idrotten. Som kvinna finns det få förebilder bland de kvinnliga tränarna. De kvinnorna man 

kan komma att tänka på går att räkna på en hand.  

 

Borgström lyfter fram en annan aspekt av friidrotten. Han menar att det finns en orättvisa i 

friidrotten som friidrotten själv inte rår över. Kvinnor har lättare att få sponsorer än män och 

syns därmed i mer i media. Företag vill bli representerade av unga, vältränade, hälsosamma 

och snygga kvinnor som kan ge företaget en bra bild utåt. I landslaget finns det fler kläder att 

välja mellan än vad många klubbar kan erbjuda, så där väljer idrottarna själva vad de ska ha 

på sig. De kvinnor som väljer toppen har gjort det av egen fri vilja och inte på grund av 

bristande alternativ. Det är möjligt att vilka kläder kvinnorna väljer har betydelse för hur 

attraktiva de är för sponsorer, men det låter jag vara osagt. Frågan är hur bilden av friidrotten 

är i media. Både kvinnor och män syns i TV-rutan samtidigt och mycket av friidrottens 

attraktionskraft ligger i att båda könen tävlar samtidigt och att flera grenar pågår samtidigt. 

Bilden av friidrotten kan påverkas när kvinnorna lättare får sponsorer än vad männen får. Det 

gör att de får större plats i media och blir mer kända. Att det är många duktiga kvinnor som 

får uppmärksamhet kan locka flickorna till friidrotten. Av den friidrotten som visas utåt 

förstår jag att idrotten kan betraktas som jämställd. Att friidrotten ska vara en feminin idrott 

har jag svårare att se. Belägget för att det skulle vara en feminin idrott skulle vara att det är 

feminina kvinnor som visas i media. Där spelar kläderna en stor roll. De elitaktiva kvinnorna 

som representerar landslaget tävlar i kläder som framhäver deras feminina sida. Kvinnorna 

uppmärksammas och blir sponsorpelare för företagen och idoler för barn och ungdomar.  

 

På elitnivå finns det lika många kvinnor och män och det är endast elitidrotten som visas i 

media. Vad som händer på barn- och ungdomsnivå intresserar inte de stora TV-kanalerna eller 

tidningarna. Jag tror att flickornas överrepresentation på barnnivå inte har någon inverkan på 

hur friidrotten betraktas. Hur friidrotten betraktas tror jag att elitidrottarna och de tränare som 

syns i media är med och påverkar. Där spelar idrottsstjärnorna Kallur, Klüft, Bergqvist, Emma 

Green, Christian Olsson, Johan Wissman, Stefan Holm och Linus Thörnblad en stor roll. Det 

är de som inspirerar barn och ungdomar till att börja träna friidrott.  
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8.3.2. Manligt och kvinnligt ledarskap 

Även om Wike är tveksam till om hon vill göra en fortsatt karriär inom friidrottens 

organisation har hon många kollegor som vill det. Viljan att göra karriär har skapat oenigheter 

i ungdomsrådet. Ett sätt att göra sig ett namn att komma ihåg är att åka med på möten där de 

med makt och inflytande befinner sig. När det inte finns något system för hur representanterna 

ska väljas ut har det blivit så att vissa har fått åka oftare än andra. Bland kvinnorna i 

ungdomsrådet har viljan att göra karriär varit mycket stark. De många viljorna skapade 

problem när diskussionen gick huruvida man skulle ha en ordförande eller inte. Det var för 

många som ville vara ordförande vilket resulterade i att det inte blev någon alls. Bristen på 

möjligheter att avancera inom organisationen kan göra att kvinnorna ser varandra som 

konkurrenter. Den tendensen verkar det vara i fallet där två konkurrerande kvinnor slog ut 

varandra när de skulle väljas in i förbundsstyrelsen. Jag tycker att dessa händelser tyder på att 

det finns ett intresse bland kvinnorna att göra karriär, men att det finns begränsade 

möjligheter. De möjligheter som finns är så få att man måste kämpa inbördes för att kunna slå 

sig fram. Med de målen som jämställdhetsplanen har borde kvinnorna vara varmt välkomna. I 

stället får de kämpa för att komma på maktpositioner och slår på vägen undan benen på andra 

kvinnor. Om det nu finns så få kvinnor borde man ta tillvara på dem som är intresserade och 

erbjuda dem möjligheter att avancera.  

 

Det kvinnliga ledarskapet som idag existerar har blivit ifrågasatt. Det finns en kvinnlig 

förbundskapten i juniorlandslaget vid namn Malin Ewerlöf-Krepp. Hennes val av medarbetare 

har blivit ifrågasatt av de män som har blivit bortvalda. Mer om detta går att läsa om i 

avsnittet Homosocialitet i landslagen. Det finns en motsägelse i ord och handling i frågan om 

det kvinnliga ledar- och tränarskapet. Ewerlöf-Krepp är förutom förbundskapten även tränare. 

Åkerlind och Borgström menar att de har svårt att binda upp kvinnor med tränarkompetens på 

grund av familjeskäl. Ewerlöf-Krepp har familj, hon fick barn under 

förbundskaptensperioden, och har lyckats påbörja en karriär på en åtråvärd position. 

Motsägelsen ligger i att man påstår att man vill ha fler kvinnliga ledare och tränare, men när 

de väl är på plats blir de kritiserade i hur de sköter sitt arbete. Troligtvis har Ewerlöf-Krepp 

fått utstå kritik som hon inte hade behövt möta om hon vore man. 
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Av att tyda från de siffror som presenteras i uppföljningen av jämställdhetsplanen 2005-2007 

är det betydligt fler kvinnor som tar del av barn- och ungdomsverksamheten inom friidrotten 

än vad det är som håller på med senior- och elitverksamheten. Det presenteras inga 

förklarningar till det där, men Åkerlinds intervjusvar kan vara en förklaring. Hans 

erfarenheter av att försöka binda upp kvinnor till friidrottens träningsverksamhet är att 

kvinnorna satsar på familjen istället. Det kräver mycket tid och energi att ägna sig ideellt år en 

idrott vilket kan vara en förklaring till varför det är svårt att engagera kvinnor i de äldre 

åldersklasserna. De kraven som ställs på elittränare kan vara svåra att kombinera om man 

samtidigt vill leva ett familjeliv där man umgås mycket med barnen.  

 

8.4. Mäns homosocialitet 

För att friidrotten ska bli helt jämställd krävs det uppoffringar från de män som idag sitter på 

beslutsfattande- och maktpositioner. De måste, i egenskap av sitt kön, lämna plats för 

kvinnorna och hjälpa dem fram i organisationen. Det finns ett motstånd mot att släppa ifrån 

sig de mest prestigefyllda arbetsuppgifterna, men på andra håll går det bättre. Ett steg i rätt 

riktning mot jämställdheten är att synliggöra de befintliga maktstrukturerna. Det är svårt att 

avgöra i vilken utsträckning män väljer andra män. Jag ska dock försöka tydliggöra hur och 

var homosocialiteten kan avslöjas inom friidrotten. 

 

8.4.1. Homosocialitet i landslagen 

Friidrotten har kommit långt med sitt jämställdhetsarbete. På ungdomsnivå kan man betrakta 

friidrotten som jämställd. Om man som tränare har framgångsrika adepter kan det medföra att 

man får möjlighet att följa med dem på landslagsresor. Det är många som vill följa med som 

tränare och ledare på dessa resor. Eftersom det finns begränsade möjligheter att ta med tränare 

måste den som är förbundskapten för landslaget välja ut dem han eller hon vill arbeta med 

under just den resan. Att vara förbundskapten för ungdoms- och juniorlandslaget är en av de 

positionerna som är åtråvärd. Det är ytterst få kvinnor som har fått möjlighet att få vara 

förbundskapten. Idag har friidrotten en kvinnlig förbundskapten. I samband med att Ewerlöf-

Krepp tillträdde som förbundskapten började diskussionerna om hon hur hon valde 

medarbetare. Hon valde medarbetare som tidigare inte fått chansen att ingå i ledartruppen. 

Detta skedde på bekostnad av tidigare uttagna som kände sig bortsorterade i egenskap av att 

de var män. Det tydliggör hur det har varit tidigare när förbundskaptenen ska välja vilka som 

ska få vara med. Män har valt män och det har inte varit något konstigt med det. Nu när en 

kvinna väljer kvinnor, menar männen, att hon väljer dem på grund av deras kön och inte på 
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grund av deras kompetens.  

 

Bristen på kvinnliga tränare och ledare uppges vara en anledning till att det inte går att uppnå 

jämställdhet i landslagsledningarna. Ändå lyckades Ewerlöf-Krepp hitta kvinnor som tidigare 

inte blivit utvalda i landslagsledningen. Kvinnorna är få, men inte obefintliga. Kanske gäller 

det även i ledarskapsfrågan att göra som Åkerlind menar: hitta nya tankesätt vid rekrytering 

och tillfrågande. Även Borgströms arbete är viktigt i den här frågan. Han försöker få 

kvinnliga ungdomar att bli intresserade av tränarskapet, så att kunskapen om hur man ska 

träna kan föras vidare. Tyvärr har det varit ett lågt intresse hos ungdomarna och då är frågan 

vad nästa metod ska bli. Ingen av dagens metoder har uppenbarligen gett resultat. Man måste 

kanske börja med att ändra bilden av ledarskap för att kunna attrahera fler ungdomar.  

 

8.4.2. Homosocialitet på beslutsfattande positioner 

På de beslutsfattande positionerna inom friidrotten så har det nyligen kommit till stadgar att 

rätta sig efter. I förbundsstyrelsen kämpar man för att det ska bli jämn könsfördelning bland 

ledamöterna. I dagsläget är tre av åtta ledamöter kvinnor, vilket är en förbättring mot förra 

året. Frågan är då om män väljer män till dessa positioner. En anledning till varför det har sett 

ut som det gör är att för några år sedan var det konkurrens om en plats i förbundsstyrelsen. 

Två kvinnor och en man ville komma in i förbundsstyrelsen. Resultatet av kampen för platsen 

blev att kvinnorna slog ut varandra. Eftersom det finns lagar som ska reglera orättvisorna är 

det svårt att se vad som är homosocialitet på den nivån. Tydligare är det då i de distrikt där 

samma män finns representerade år efter år utan att en enda kvinna finns med i samlingen.  

 

Det finns inte någon uppföljning på hur det ser ut i föreningsstyrelserna. Därför vet man inte 

hur mörkertalet ser ut. Om man ska gå efter de siffror som finns i distriktsstyrelserna kan man 

dra slutsatsen att det troligtvis sitter fler män än kvinnor i dem. Homosocialiteten borde 

därmed vara utbredd även på den lokala nivån inom friidrotten. Åkerlind pekade på de 

föråldrade tankesätten hos valberedningarna och att det får konsekvenser för hur resultatet 

utfaller. Kvinnorna finns, det gäller bara att se dem och våga kontakta dem. Med nya 

arbetssätt kan man ta stormkliv mot jämställdheten jämfört med hur det ser ut idag. Frågan är 

hur mycket valberedningen tänker på jämställdhetsfrågan när de väljer tänkbara 

representanter. Ska man se till utvecklingen av könsfördelningen i styrelserna så sitter det 

betydligt fler kvinnor i dem än tidigare. Det verkar ändå som att det upplevs att det har stått 

stilla med utvecklingen. Borgström anser att jämställdheten har nått en acceptabel nivå. Om 
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den uppfattningen är utbredd kan det vara en förklaring till varför det inte har skett ytterligare 

utveckling på den fronten. Om man är nöjd med hur det ser ut behöver man inte anstränga sig 

för att det ska bli en förändring. Wike ger en bild av att det finns flera kvinnor som är 

intresserade av att komma på maktpositioner och att det även har funnits möjligheter att 

förverkliga deras målsättningar. Ändå så gör man inte det. Det kan bero på att 

homosocialiteten är mer utbredd än vad man tror. Det finns många unga lovande kvinnor som 

vill göra karriär. Det krävs en uppoffring från dem som sitter på styrelseplatserna idag för att 

dessa unga kvinnor ska få komma med i gemenskapen. För få uppoffringar har gjorts för att 

det inom friidrotten ska kunna betraktas som jämställt i styrelserna. 

 

Det är intressant att kvinnorna har svårt att få plats samtidigt, som Wike tror, att man inte 

säjer nej till en kvinna som valberedningen har tagit fram. Jämställdhetsproblematiken kan 

mycket väl ligga hos valberedningarna. De kvinnorna som får chansen av valberedningen 

nekas inte att komma in i styrelserna, men ändå är det så få kvinnor i dem. Återigen kan man 

ifrågasätta hur homosocialiteten ser ut i valberedningarna. Intresset för jämställdhet är ju som 

visat lågt bland valberedningarna då endast en person anmälde sig till jämställdhetsseminariet 

som skulle hållas för dem.  

 

8.5. Mäns förhållningssätt till kvinnor 

Eftersom friidrotten upplevs som jämställd på de aktivas nivå kan det vara svårt att reda ut hur 

männens förhållningssätt till kvinnorna är. Att någonting är jämställt betyder att det är en 

maktbalans. Om det redan är jämställt finns det inga orättvisa maktstrukturer att synliggöra. 

Det ser annorlunda ut inne i organisationen där det råder en viss maktobalans. Det finns två 

scenarier till varför maktbalansen ser ut som den gör. Det första är att männen är omedvetna 

om maktobalansen och inte ser att det är ojämställt. Det andra är att männen är medvetna om 

att det är betydligt fler män än kvinnor och försöker behålla det på det sättet. Även om det 

finns män som är villiga att avstå från sin plats till förmån för en kvinna är de för få för att 

göra någon större skillnad. Eftersom det finns en jämställdhetsplan och att man arbetar aktivt 

med den borde tyda på att det finns ett medvetande. En förutsättning är att 

jämställdhetsplanen når ut till de berörda. Medvetenheten kanske inte gäller för hela 

organisationen. Frågan är hur männen resonerar i de distrikt där de ensamma sitter i styrelsen 

år ut och år in. Det är svårt att avgöra om det finns en medvetenhet om att männen måste göra 

uppoffringar och avstå från vissa positioner för att det ska kunna bli jämställt. Det gör att jag 

har svårt att reda ut männens förhållningssätt till kvinnorna inom organisationen. Om det är så 
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att jämställdhetsplanen når ut kan man dra slutsatsen att männen blundar för maktobalansen 

och kör på som vanligt. Det kanske till och med är så att de använder sig av strategier för att 

behålla makten. Hur det är med den saken kan jag inte avgöra med de intervjusvar jag har 

idag. Eftersom jämställdhetsarbetet går lite trögt har männen valt att behålla sina platser i 

styrelserna och därmed satt stopp för fortsatt utveckling. 

 

8.6. Makten över definitionerna 

Så länge männen är överrepresenterade kommer alltid den största makten över definitionerna 

ligga hos dem. På tävlingsbanan finns det inte mycket makt att hämta. För dem som har 

lyckats bra i sitt idrottande och har fått sitt namn känt finns det sponsoravtal och inflytande att 

hämta, men för den som idrottar på hobbynivå krävs det en del för att göra sin röst hörd. Den 

mesta makten finns i organisationen där besluten fattas. Där är det, som jag redan har 

konstaterat, flest män.  

 

Det finns sätt för den enskilde idrottaren att göra sin röst hörd. Ett sätt är att skriva inlägg i 

forum på Internet. Jag har läst en hel del av det som skrivs på dessa forum. Av dem som har 

undertecknat inlägget med sitt namn är det en klar majoritet män. De fåtal kvinnor som har 

skrivit ett inlägg hamnar i skymundan. Det finns tillsynes ingen pågående diskussion bland de 

friidrottande kvinnorna som man kan ta del av. I uppföljningen av jämställdhetsplanen 2007 

visade det sig att det har varit uppe på diskussion om kvinnor behöver ett diskussionsforum 

eller ett nätverk. Förslaget avslogs eftersom det redan finns forum och nätverk som kvinnor 

kan ta del av. Genom att männen är så överrepresenterade finns det stor makt hos dem att 

definiera vad de vill. Det finns inga kvinnoröster som kan representera det kvinnliga könet i 

diskussionerna.  

 

Normerna är ändå tydliga tycker jag. När Ewerlöf-Krepp blev förbundskapten synliggjordes 

hur vanligt förekommande det är med manliga ledare. I och med att det uppstod en diskussion 

kring hennes val av samarbetspartners visades det att man ifrågasatte en kvinna på en ”manlig 

post”. Normen är att männen ska ha ledarposterna. Vilka normer som råder kan även visas på 

andra sätt. Kommentaren som Wike fick om hur hennes pojkvän måste uppleva hennes arbete 

visar på att hon är ute på djupt vatten. Det är den manliga normen som gäller och ska 

kvinnorna vara med så är det på de normvillkor som redan är uppsatta. Männen har makten att 

definiera och det gör de. Normer definieras dagligen och både kvinnor och män hjälps åt att 

upprätthålla dem.  
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8.7. Jämställdhet  

Hur man upplever jämställdhet tycks kunna kopplas till vilken del av friidrottens verksamhet 

man tillhör och vad man vill åstadkomma där man är. Den kvinnliga idrottaren, 

styrelsemedlemmen och den f.d. förbundskaptenen upplever friidrotten som jämställd. Av det 

som framgår av intervjuerna har de inte mött något motstånd i det de vill göra. Kvinnan i 

ungdomsrådet däremot upplever inte friidrotten som jämställd. Det är också hon som har fått 

utstå för mest motstånd i sitt ämbetsutövande. Hennes makt och inflytande är begränsat och 

hon får kämpa för att visa vad hon kan på sina uppdrag. Frågan är i vilken utsträckning 

hennes upplevelser kan kopplas till hennes egenskap av kvinna och jämställdhet.  

 

Den kvinnliga idrottaren antyder inte att det saknas kvinnor i idrotten. Hon är nöjd som det är 

och upplever inte att hon har blivit särbehandlad på grund av sitt kön. Så länge kvinnorna är 

nöjda med det de har och upplevelsen av friidrotten är att den är jämställd kan det tyckas att 

det inte finns skäl till att arbeta med jämställdhet. Männens makt över definitionerna kan ha 

påverkan på hur människor upplever jämställdhet. Det finns två sätt att bedöma om en 

situation är jämställd och det är upplevelsen eller hur det faktiskt ser ut. Om de flesta upplever 

jämställdhet kan det vara svårt för dem som inte gör det att övertyga om att en förändring 

behöver komma till.  
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9. Avslutande diskussion 

Många frågor har väckts hos mig under undersökningens gång. Flera av dem ligger utanför 

min frågeställning och det har varit svårt att utesluta dem. Jag har insett att jämställdhet berör 

friidrottens alla skuggor och vrår och jag tycker det är intressant att se på frågan i ett 

helhetsperspektiv. Det har gjort att jag har fått kämpa med att begränsa mig till det som jag 

definierar som friidrottens verksamhet. Några av frågorna vill jag ändå lyfta fram och det gör 

jag här i min avslutande diskussion.  

 

9.1. Hur ska man kunna arbeta med jämställdhet inom friidrotten? 

Uppsatsen handlar om upplevelser av jämställdhet. Som det har framgått finns det upplevelser 

som är liknande och andra som skiljer sig helt. Bara bland de fyra intervjupersonerna som har 

deltagit i den här studien skiljer sig upplevelserna beroende på ålder, position inom friidrotten 

och i viss mån kön. Jag tycker det skulle vara intressant om man på friidrottsträffar började 

diskutera varandras upplevelser av jämställdhet. På så sätt tror jag att man kan börja 

synliggöra maktstrukturer och få en djupare förståelse för att alla kan uppleva sitt förhållande 

till idrotten mycket olika. I jämställdhetsplanen lyfts det fram att kvinnor och män har olika 

förhållningssätt till idrotten och att man i egenskap av sitt kön kan ha olika upplevelser. Om 

man på de aktivas nivå diskuterade det här kan det hända att förståelsen ökar och klyftorna 

mellan könen minskar. Om man förstår varandra kanske könsfördelningen på forum och 

liknande blir jämnare. I dagsläget är det nämligen fler män än kvinnor som uttalar sig på dem. 

 

Det enda förslaget som framkommer bland intervjusvaren om hur man ska kunna arbeta med 

jämställdhet är att få till ett nytänkande. Bristen på kvinnliga tränare upplevs som ett problem, 

men det påpekas samtidigt att det finns samma möjligheter för kvinnor att bli tränare som 

män. Hur man ska komma vidare med jämställdhetsarbetet är dock en gåta som för tillfället 

står olöst. Nytänkande kanske är svaret på gåtan. Med nytänkande kommer nya svar och 

lösningar. Då saknas det bara stimulans för nytänkandet. Vem ska sparka igång 

tankeprocessen? Hur ska man ta tillvara på de förslag och idéer som kan dyka upp? Finns det 

en vilja att förändra? Det finns mycket att ta hänsyn till när man ska starta ett fungerande 

jämställdhetsarbete. SFIF vill öka kompetensen om jämställdhet i friidrottens föreningar. Det 

resultat som presenteras går inte att mäta och därför är det svårt att se om det verkligen har 

skett någon förändring. För framtida uppföljningar blir det ett problem då man inte vet om 

utvecklingen går i rätt riktning. Det framgår inte hur de diskussioner som har genomförts har 
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gått på möten och därför kommer heller inga åsikter om jämställdhetsarbetet fram. Om man 

ska arbeta med jämställdhet måste man börja någonstans. Åsikter och upplevelser borde 

vädras för att kunna föra arbetet framåt. Att öka kompetensen kräver resurser och en ordentlig 

kraftansträngning.  

 

En viktig fråga som man kanske borde inleda med är: Hur går dagens jämställdhetsdebatt? 

Är det kvinnorna som ska höja sig till männens nivå eller ska de båda könen mötas halvvägs? 

Vid den frågan tolkar jag intervjusvaren som att ambitionen är att mötas halvvägs. För att 

kunna uppnå jämställdhet krävs det kraftinsatser från båda könen. Männen måste avstå från de 

platser som finns och kvinnorna får visa intresse att ta platserna. Det är ändå svårt att skynda 

på utvecklingen eftersom personer i styrelserna är valda under en viss tid och inte går att byta 

ut över en natt. Dessutom tycker många av dem som sitter på styrelseuppdrag att det är roligt 

och de vill inte lämna sitt uppdrag i första taget. Då kan det vara lätt att skjuta över ansvaret 

på andra. Jämställdhetsarbete är ändå något som alla har ansvar för.  

 

Det jämställdhetsarbete som bedrivs inom friidrotten möts med tystnad. Frågan är om alla 

dem som ska arbeta efter jämställdhetsplanen ens vet att den finns. FIG Karlstad arbetar inte 

efter den, men strävar ändå efter jämställdhet. I förbundsstyrelsen arbetar man hårt för att nå 

de mål som är uppsatta. Det har inte gjorts någon undersökning om i vilken utsträckning som 

landets andra styrelser inom friidrotten arbetar efter jämställdhetsplanen. På frågan hur man 

ska arbeta med jämställdhet inom friidrotten svarar jämställdhetsplanen att jämställdhet inte 

ska ses som en enskild fråga. Det är något som ska vara självklart och genomsyra hela 

friidrotten. Den planen som friidrotten nu arbetar efter gäller fram till år 2009 då man ska ta 

fram en ny plan. Det finns redan idag en upplevelse av att friidrotten är jämställd, men 

upplevelsen stämmer inte överens med verkligheten. För att tydliggöra de rådande 

maktstrukturerna kan det krävas att man lyfter fram jämställdhetsfrågan och vägra att den 

tystas ner. På årsmötet 2007 klubbades motionen om jämställdhetsplanen igenom utan frågor 

eller åsikter. Det var den enda frågan på dagordningen som möttes med tystnad. Alla andra 

frågor lyftes fram och diskuterades. Hur ska man tolka tystnaden? Som ett samstämmande 

eller som rädsla över att diskutera frågan?  
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9.2. Mina upplevelser av jämställdhet som aktiv friidrottare 

Som aktiv friidrottare har jag råkat ut för händelser som jag tror kunde ha undvikits med fler 

kvinnor inom landslagsledningarna. Den händelse som har satt starkast spår är när jag 

tvingades tävla i den kortaste av topparna på en landskamp i Finland. Det var kallt och jag 

tyckte inte det var det minsta roligt att visa magen för åskådarna. Anledningen till att det blev 

så var att det tävlingslinnet jag ville ha var slut och då fick jag ta vad som erbjöds. Om fler 

protesterade när sådana händelser inträffar kanske de hade kunnat undvikas. Ökad förståelse 

för klädernas betydelse för de tävlande borde innebära ett breddat sortimentet i föreningarna. 

Man ska inte behöva skämmas under tiden man representerar sitt land eller sin klubb. Det är 

en händelse/händelser som man ska komma ihåg med stolthet. Jag har även upplevt vissa 

svårigheter med att bara ha manliga tränare. Jag har aldrig tränat för en kvinna, men däremot 

har jag haft träningssamarbete med elva män under min aktiva friidrottsutövning. Alla mina 

ledare i landslaget har varit män. Ett problem som jag upplever är att träningsprogrammen 

ofta är anpassade till män. En tränare lade upp träningsprogrammet efter min menscykel utan 

att veta om hur den såg ut. Detta kom fram efter ett år med träningsprogrammet. Med 

kommunikation istället för antaganden hade ett bättre träningsprogram kunnat utformas och 

förståelse och ny kunskap vinnas.  

 

Trots att mina upplevelser skiljer sig från den kvinnliga idrottaren som är med i studien finns 

det vissa likheter. Innan jag påbörjade undersökningen hade jag dålig koll på vad som händer 

inom organisationen. Jag upplevde och upplever, precis som kvinnan, att det finns ett stort 

glapp mellan de aktivas friidrott och den som de i organisationen arbetar med. Insynen i 

varandras verksamhet tycks vara väldigt liten. Samma upplevelse har de som befinner sig i 

organisationen. Den kontakt som ungdomsrådsrepresentanten och mannen i förbundsstyrelsen 

har med de aktiva friidrottarna sker på eget initiativ. Kan man kombinera styrelseuppdragen 

med ett tränarskap får man kontakt med de aktiva friidrottarna och därmed lättare en koppling 

till ”verkligheten”. Det finns troligtvis en hel del för både aktiva och de i organisationen att 

vinna på om man skulle minska klyftorna. Organisationen skulle kunna informera om sina 

beslut. På det sättet skulle till exempel jämställdhetsplanen bli känd och fler skulle kunna 

arbeta efter den. Om de aktiva fick fram sina önskemål och de efterlevdes skulle kvinnan som 

jag har intervjuat slippa att sy om sina tävlingskläder eller köpa nya utan sponsorer. Även här 

handlar det om kommunikation och viljan att söka nya kunskaper. Frågan är om viljan finns. 

Vill organisationen och de aktiva minska klyftan eller är man för koncentrerad på den egna 

verksamheten för att vilja ändra på den rådande situationen? 
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9.3. Avslutning 

Vad är viktigast: upplevelsen av jämställdhet eller hur det ser ut? Eftersom känslan av 

jämställdhet verkar vara utbredd är frågan hur man ska gå vidare. Det är kanske där man 

måste börja för att väcka ett intresse hos dem som berörs. Vill man arbeta för en mer jämställd 

verksamhet inom friidrotten måste man börja prata om det. Jag har inga förslag på hur en 

sådan diskussion skulle kunna startas. Min bild av jämställdheten inom friidrotten har blivit 

mycket bredare. Klyftan mellan mig som aktiv friidrottare och organisationen har hindrat mig 

från att ta del av jämnårigas upplevelser som befinner sig i organisationen. Jag upplever det 

som mycket positivt att ha genomfört de intervjuerna som jag har. Mitt perspektiv har 

breddats och jag har förståelse för både dem som upplever friidrotten som jämställd och dem 

som inte gör det. Själv vacklar jag mellan de båda ståndpunkterna. Friidrotten tilltalar mig på 

grund av tävlings- och träningsformen där kvinnor och män på banan är jämställda. Jag har 

aldrig upplevt att min prestation inte värderas lika högt som en motsvarande mans prestation. 

Den känslan är otroligt viktig för mig. Min nyvunna kunskap om hur det ser ut inom 

organisationen däremot oroar mig en aning. Makten borde fördelas jämnare mellan könen för 

att man ska undvika homosocialitetens konsekvenser. Det är oroväckande att vissa styrelser 

endast består av samma män år ut och år in. Jag ser trots det positivt på utvecklingen av 

jämställdhet inom friidrotten. Det finns dem inom organisationen som är intresserade av 

ämnet och gör ett otroligt arbete för att förbättra situationen. Deras prestationer borde 

uppmärksammas och uppmuntras. Det tror jag friidrotten har mycket att vinna på. 
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11.1. Intervjuguide: Kvinnlig idrottare 

Namn: 

Ålder: 

 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du tränat friidrott? 

Hur har sammansättningen av de grupper som du har deltagit i sett ut genom åren? 

Har du någon gång tränat för en kvinnlig tränare? 

Hur många kvinnliga ledare har du haft? 

Kontakt med de aktiva friidrottarna 

Har du bra kontakt med andra aktiva friidrottare året runt? 

Egen makt och inflytande 

Kan du vara med och påverka din träning- och tävlingssituation? 

Upplever du att du får fram dina åsikter och förslag till dem som du vill ska ta del av dem?  

Hur mycket kan de aktiva i din förening vara med och påverka exempelvis tävlingskläder och 

annat som berör dem? 

Har du någon gång upplevt att du måste tävla i kläder som du känner dig obekväm i? 

Kvinnornas förutsättningar 

Upplever du att du har haft samma förutsättningar på träningar och tävlingar som dina 

manliga jämnåriga kamrater? 

Är du intresserad av att fortsätta vara verksam inom friidrotten efter det att du har avslutat din 

karriär? 

Åsikter om jämställdhetsdebatten 

Tycker du att det behövs en jämställdhetsdebatt inom friidrotten? Om ja: Hur skulle den i så 

fall se ut? 

Upplever du friidrotten som jämställd? 

Hur tycker du att man ska bedriva jämställdhetsarbete inom friidrotten? 
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11.2. Intervjuguide: Kvinna i organisationen 

Namn: 

Ålder: 

 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du suttit i ungdomsrådet? 

Hur ofta träffas ungdomsrådet? 

Hur mycket tid i månaden behöver du lägga ner på ditt uppdrag i ungdomsrådet? 

Kontakt med de aktiva friidrottarna 

Hur mycket kontakt har du med de aktiva friidrottarna? 

Får du ta del av de aktiva friidrottarnas åsikter och funderingar kring det administrativa? 

Egen makt och inflytande 

Upplever du att du har kunnat föra fram dina åsikter och förslag till dem du vill nå fram till? 

Är du intresserad av en fortsatt karriär inom organisationen? 

Åsikter om jämställdhetsdebatten 

Tycker du att det behövs en jämställdhetsdebatt inom friidrotten? Om ja: Hur skulle den i så 

fall se ut? 

Hur tycker du att man ska bedriva jämställdhetsarbete inom friidrotten? 

Varför, tror du, är det så svårt att uppnå jämställdhet på de målen som är uppsatta i 

jämställdhetsplanen? 

Upplever du friidrotten som jämställd? 
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13.3. Intervjuguide: man i styrelse 

Namn: 

Ålder: 

 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du suttit i förbundsstyrelsen? 

Hur mycket tid kräver ditt styrelseuppdrag i månaden? 

Skulle du kunna berätta hur en dag där du träffar förbundsstyrelsen ser ut? 

Kontakt med de aktiva friidrottarna 

Får ni någon respons på det jämställdhetsarbetet ni bedriver bland de aktiva friidrottarna? 

Egen makt och inflytande 

Har du varit delaktig i den jämställdhetsplan som är utvecklad för 2007-2009? 

Vem är det som har gjort uppföljningen av jämställdhetsplanen 2005-2007? 

Hur har jämställdhetsplanen utarbetats? 

Har du vetskap om varför valberedningen inte uppnådde målet med könsfördelningen i 

förbundsstyrelsen? 

Åsikter om jämställdhetsdebatten 

Hur uppfattar du intresset för jämställdhet inom friidrotten? 

Är jämställdhet något som diskuteras ofta bland dem som arbetar inom friidrottens 

organisation? 

Varför, tror du, är det så svårt att uppnå jämställdhet på de målen som är uppsatta i 

jämställdhetsplanen? 

Upplever du friidrotten som jämställd? 
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13.4. Intervjuguide: f.d. förbundskapten 

Namn: 

Ålder: 

 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat inom friidrottens verksamhet? 

Kontakt med de aktiva friidrottarna 

Vad är din erfarenhet av könsfördelningen bland de sökande till FIG? 

Är en jämn könsfördelning som ni vid rekryteringen till FIG måste kämpa för? 

Egen makt och inflytande 

Arbetar Ni på Friidrottsgymnasiet i Karlstad efter den jämställdhetsplan som finns? 

Kvinnornas förutsättningar 

Upplever du att det saknas kvinnliga tränare inom friidrotten? 

När du har rekryterat nya tränare till FIG:et, har det någon gång förekommit en kvinnlig 

tränare bland de sökande? 

Åsikter om jämställdhetsdebatten 

Upplever du någon skillnad i friidrottens jämställdhetsarbete från det du var förbundskapten 

till där vi befinner oss i dag? 

Upplever du friidrotten som jämställd?  

 
 


