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3Jämställdhetsrapport 2020 Förord

Den här genomlysningen ger oss en skarpare bild av hur vi 
kan starta i vår förening, än vad vi hade för ett halvår sedan . 
På så sätt är den här rapporten ett första steg mot att göra 
den idrottsrörelse som vi är en del av mer inkluderande .

Inkluderingsarbete består självklart av många olika delar  
och perspektiv . Med den här rapporten valde vi att ta ett 
specifikt grepp om jämställdhetsperspektivet, med avstamp  
i Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål .

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla som har 
bidragit till rapporten i form av intervjuer, enkäter och  
synpunkter inför och under arbetets gång . Ett stort tack 
också till den så kallade "gruppen", som är den drivande 
delen av Karlbergs bollklubbs jämställdhetsutveckling .

Nu ser vi fram emot att börja med de åtgärder som har  
framkommit i undersökningen . Är du med oss?

Pontus Granström,
Klubbchef, Karlbergs Bollklubb

Förord

Hur kan vår förening arbeta med jämställdhet? Det är en fråga 
man kan ställa för att tackla det faktum att idrotten i Sverige 
domineras av pojkar och män, såväl bland utövare som i 
ledande positioner . Men för att verkligen komma åt svaret 
valde vi i Karlberg att zooma ut ytterligare lite till och börja 
med att besvara frågan: Hur jämställd är vår förening i dag?

Därför håller du den här rapporten i din hand (eller, om vi 
ska vara realistiska, läser du den på din skärm) . För att få en 
objektiv bild av nuläget gick uppdraget att göra analysen 
till den utomstående aktören Veronika Sandmon, jämställd-
hetskonsult från Signed by Sandmon . Rapporten är gjord  
med stöd från Ellevio 50/50 och Riksidrottsförbundet och 
SISU Idrottsutbildarna .

Kan en rapport göra att fler flickor känner sig välkomna i barn- 
och ungdomsidrotten? Att fler flickor deltar i de spontana 
fotbollsmatcher som äger rum på skolgårdar och grusplaner  
i landet? Att fler kvinnor blir tränare, styrelsemedlemmar och 
sportchefer? Kanske inte direkt, men rapporten ger en bild av 
hur (o)jämställda vi är och ringar in konkreta områden som vi 
kan utveckla för att bli en jämställd förening .  
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Syftet med den här rapporten är att skapa en utgångspunkt 
för Karlbergs Bollklubbs (KB) jämställdhetsarbete. Genom att 
utgå från en analys av klubbens representation, resurser och 
kultur, skapas förutsättningar för att på olika sätt och nivåer 
arbeta för en förening som erbjuder idrott på lika villkor .

Syfte
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I genomförandet av analysen användes följande metoder: 

• genomgång av statistik
• genomgång av styr- och policydokument 
• enkätutskick 
• djupintervjuer . 

Metoderna presenteras närmre under respektive rubrik .

Metod

Introduktion
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Statistiken som presenteras i rapportens första avsnitt om 
representation är hämtad ur klubbens eget register över 
aktiva i föreningen . I de fall statistik har saknats eller varit 
otydlig har den kompletterats i dialog med klubbchef,  
föreningskonsulent och idrottskonsulent . 

Statistiken som presenteras gällande kommunikationen är 
baserad på observationer av samtliga av KB:s kommunika-
tionskanaler och begränsades till kommunikationen under  
år 2020 .

Genomgång av 
statistik

Introduktion
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De styr- och policydokument som analyserats är följande: 

• KB-modellen

• Föreningens stadgar 

• Föreningens budget

Genomgång av 
styr- och policy- 
dokument

Introduktion
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Enkätfrågorna utformades utifrån innehållet i RF/SISU:s 
analysverktyg Utveckla verksamheten genom jämställdhet 
och skickades ut till samtliga spelare, vårdnadshavare samt 
tränare och ledare .

Notering: svarsfrekvens bland 
spelare
Svarsfrekvensen bland spelarna var dessvärre mycket låg 
– endast 10 procent svarade . På grund av det har det varit 
svårt att dra generella slutsatser om klubbens totala  
spelarupplevelser utifrån enkätsvaren . 

Bland specifikt seniorspelarna var svarsfrekvensen dock hög; 
78 procent av spelarna svarade . Av damseniorerna svarade 
92 procent och av herrseniorerna svarade 64 procent . Av 
den anledningen har tendenser i seniorverksamheten kunnat 
utläsas utifrån enkätsvaren . 

Enkätutskick

Introduktion
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Djupintervjuerna genomfördes semistrukturerat, det vill  
säga med grundfrågor men utrymme för fritt samtal, med 
totalt 21 personer som representerade en eller flera av  
följande kategorier: 

• styrelse

• kansli

• valberedning

• tränare och ledare

• aktiva spelare

• spelare som har bytt klubb 

• spelare som helt slutat sedan en tid tillbaka

• vårdnadshavare . 

Urvalet av personer och funktioner baserades på tendenser 
som observerats eller behövt förtydligats i genomgången av 
enkätsvaren samt styr- och policydokumenten .

Djupintervjuer

Introduktion
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Bakgrund
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Förståelsen för KB:s jämställdhetsarbete kan öka om det 
betraktas i den kontext som föreningen verkar . I det här 
avsnittet ges därför en kortfattad sammanfattning om  
idrottsrörelsens arbete för jämställdhet .

Idrottsrörelsen &  
jämställdhetsarbetet
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Idrottsrörelsen är en av Sveriges äldsta och största 
folkrörelser, där demokrati och allas rätt att delta utgör två 
av rörelsens grundprinciper1  Men idrottsrörelsen startades 
av män och för män  Under årens lopp har därför strukturer 
befästs där den manlige idrottaren utgjort normen 

I över 40 år2 har idrottsrörelsen arbetat med att försöka 
skapa en mer jämställd rörelse och i olika etapper fastställt 
ambitionen att idrotten ska vara lika för alla, oavsett kön 
och könsidentitet . Men realiseringen har varit en annan och 
rörelsen har, på olika nivåer, kritiserats för att arbeta för  
långsamt med måluppfyllelsen3 . 

För att bemöta den långsamma och, ur vissa aspekter,  
stagnerade jämställdhetsutvecklingen beslutade Riksidrotts-
styrelsen att under åren 2016–2019 intensifiera arbetet. Som 
ett led i det arbetet fastställdes Jämställdhetsmål 2025 under 
Riksidrottsföreningens (RF) stämma år 2017. I samma veva 
fastställdes ett övergripande strategiarbete för rörelsen, i 
vilket jämställdhetsaspekten utgör en viktig del . 

Kärnan i jämställdhetsarbetet ska förstås som en aktiv  
jämställdhetsintegrering, där frågor som berör jämställdhet 
ska genomsyra all verksamhet och inte stå för sig själv  
i en sidoverksamhet . 
 
I jämställdhetsstrategin uppmanar också RF rörelsen att  
hantera kön ur ett bredare perspektiv och verka för en  
transinkluderande miljö . Detta genom att utgå från både 
juridiskt kön och könsidentitet i jämställdhetsarbetet45 .

Under nästa rubrik redovisas jämställdhetsmålen i sin helhet .

1 Riksidrottsförbundet, Idrottsrörelsens styrande dokument .  2 År 1977 antog idrottsrörelsen handlingsprogrammet Idrott tillsammans på samma villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar .  3 Centrum för idrottsforskning, Resurser,  
representation och ”riktig” idrott .  4 Riksidrottsförbundet, Jämställdhet .  5 Begreppet könsidentitet avser att en person inte identifierar sig med ett annat kön än det som registrerades vid födseln .
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Idrottsrörelsens  
jämställdhetsmål –  
att uppnås 20256

”Det övergripande målet för idrottens  
jämställdhetsarbete är att kvinnor och män  
ska ha samma makt att forma idrotten och  
sitt deltagande i idrottsrörelsen ."

"Det ska finnas lika möjligheter för alla, 
oavsett kön, att utöva och leda idrott. 

Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven 
idrottsverksamhet . Idrotten ska utforma verksamheten så 
att den ger alla som deltar en trygg gemenskap ."

"Flickor och pojkar, kvinnor och män, 
ges lika möjligheter och villkor att 
utöva och leda idrott.

Det kräver att resurserna fördelas likvärdigt och rättvist 
till flickors och pojkars samt kvinnors och mäns idrottande . 
Båda könen ska ha tillgång till kompetenta tränare och 
ledare samt likvärdiga förutsättningar för träning och 
tävling, såsom tillgång till anläggningar, träningstider och 
ekonomiska resurser . Kvinnor och män, flickor och pojkar 
ska i större utsträckning ges förutsättningar att träna och 
tävla tillsammans ."

6 Riksidrottsförbundet, Jämställdhetsmål .
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"Kvinnors och mäns, flickors och 
pojkars idrottsutövning värderas lika 
och prioriteras på ett likvärdigt sätt.

Det innebär till exempel att kvinnors och mäns 
idrottsutövning tilldelas resurser efter samma principer 
och att idrottsrörelsen ger kvinnors och mäns idrottande 
samma uppmärksamhet i forskning, utbildning  
och kommunikation ."

"Kvinnor och män har lika stort 
inflytande i beslutande och rådgivande 
organ. Inget kön ska vara representerat 
med mindre än 40 procent. 

Rådgivande organ är till exempel kommittéer, råd,  
referensgrupper och delegationer ."

"Fördelning av uppdrag, arbetsformer 
och villkor för beslutsfattande  
utformas så att kvinnor och män får 
lika stora möjligheter att medverka  
och påverka.

Både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter  
och värderingar tas då tillvara och får påverka och 
utveckla idrotten ."

"Jämställdhetsperspektivet ska vara in- 
förlivat i den dagliga verksamheten och 
genomsyra alla verksamhetsområden. 

Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhet beaktas  
i en verksamhets ordinarie planering och beslut, i ordinarie 
underlag, av ordinarie instanser och personer . Jämställd-
het skapas i vardagliga handlingar och genom beslut där 
både kvinnor och män deltar ."
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Delmål
”Idrottsrörelsen ska på alla nivåer arbeta målmedvetet så  
att till stämman 2025:

• kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ 
är representerade med minst 40 procent .

• valberedningar på alla nivåer består av lika antal kvinnor 
och män .

• andelen kvinnor respektive män på högre befattningar,  
till exempel generalsekreterare/förbundschef, sport-/ 
utbildnings-/ utvecklingschef eller liknande, inom idrot-
tens olika organisationer uppgår till minst 40 procent .

• andelen kvinnliga och manliga tränare inom respektive 
idrott uppgår till minst 40 procent: 
 o   inom barn- och ungdomsverksamheten  
     på föreningsnivån, 
 o   vid riksidrottsgymnasierna (RIG) 
 o   vid nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)" 
 o   vid SF:s landslagsverksamhet”



16Jämställdhetsrapport 2020 Kapitel 2: Nuläge

Nuläge
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Att arbeta för en jämställd representation är att arbeta för  
en mer rättvis fördelning av makt och inflytande i föreningen .  
Särskilt viktigt är det när det kommer till beslutsfattande, 
ledande och rådgivande funktioner eftersom det är där 
föreningens riktning, resursfördelning och kultur många 
gånger formas .

Representation

Kapitel 2: Nuläge
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Spelare
I relation till spelare formuleras inte RF:s jämställdhetsmål  
utifrån spelarantal utan fokuserar på villkor och förutsätt-
ningar för att kunna utöva idrott på lika villkor . Underförstått 
är målet att könsbalansen ska bli jämnare med tiden genom 
att förutsättningarna förbättras . 

KB:s spelare består i dag av 26 procent flickor/kvinnor och  
74 procent pojkar/män .

Knattespelare 
Bland klubbens knattespelare är andelen flickor 28 procent . 

Barn- och ungdomsverksamheten
Mellan knatte- och seniornivå är andelen flickor/kvinnor  
26 procent och andelen sjunker i takt med att åldern ökar .

Seniorspelare
Seniorsidan består av två lag – ett dam- och ett herrlag –  
och utgör den minsta andelen (4 procent) av KB:s spelare . 
Dam- och herrtrupperna är dock i princip lika stora .

Nuläge
Under följande rubriker redogörs för  
representationen av andelen flickor och  
kvinnor respektive pojkar och män i  
KB:s verksamhet .

Kapitel 2: Nuläge
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Valberedning
KB:s valberedning utgörs av två personer varav båda är män . 

Stödgrupper
KB består av två aktiva stödgrupper – Sportgruppen och 
Jämställdhetsgruppen . Dessa arbetar för att utveckla  
föreningen utifrån sina respektive områden . 

Sportgruppen stöttar upp i vilken sportslig inriktning klubben 
ska ta och djupdyker i uppfyllandet av klubbens årliga verk-
samhetsmål . Sammansättningen i denna grupp är baserad  
på funktioner i klubben – klubbchef, utvecklingsansvarig, 
knatteansvarig, sportchefer samt en styrelseledamot .  
Samtliga av dessa befattningar innehas av män, vilket gör  
att även sportgruppen till 100 procent består av män . 

Jämställdhetsgruppen stöttar upp i klubbens jämställdhet-
sarbete och har bland annat initierat framtagandet av den 
här rapporten . I denna grupp är könsfördelningen 60 procent 
kvinnor och 40 procent män .

Tränare och ledare 
 ”Andelen kvinnliga och manliga tränare   
 inom respektive idrott uppgår till minst  
 40 procent." Jämställdhetsmålen 2025

KB:s tränare och ledare består av 18 procent kvinnor och  
82 procent män .

Under 2020 var andelen kvinnor bland fotbollstränarna  
och ledarna 13 procent . 

Under 2020 var andelen kvinnor bland innebandytränarna  
och ledarna 7 procent .

Beslutande och rådgivande organ
 ”Kvinnor och män har lika stort inflytande   
 i beslutande och rådgivande organ  Inget   
 kön ska vara representerat med mindre än   
 40 procent ” Jämställdhetsmålen 2025

Styrelse
KB:s styrelse består av 40 procent kvinnor och  
60 procent män . 

Kapitel 2: Nuläge
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Ledande befattningar  
 ”Andelen kvinnor respektive män på högre 
  befattningar, till exempel generalsekret- 
 erare/ förbundschef, sport-/ utbildnings-/ 
 utvecklingschef eller liknande, inom  
 idrottens olika organisationer uppgår till 
 minst 40 procent.” Jämställdhetsmålen 2025

KB:s ledande befattningar består av en klubbchef, en  
utvecklingsansvarig, två sportchefer och en knatteansvarig . 
Samtliga av dessa befattningar innehas av män .

Kommentar
Med undantag från styrelsen och  
jämställdhetsgruppen är representationen  
ojämställd bland KB:s spelare, tränare/
ledare, valberedning, ledande befattningar 
och rådgivande organ . 

För att uppfylla idrottsrörelsens jämställd- 
hetsmål bör KB därmed aktivt arbeta för  
att uppnå en mer jämn könsfördelning  
inom samtliga grupper . Ett första steg i  
det arbetet bör vara att se till klubbens 
resursfördelning samt vilka strukturer och 
normer som råder . I de två kommande 
avsnittet tar vi oss en närmare titt på vad 
det innebär .
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Hur en förening fördelar sina resurser kan vara ett tydligt  
mått på hur jämställd den är och vilka ambitioner som finns . 
Det är ofta här strukturell orättvisa kommer upp till ytan,  
eftersom resursfördelningen blir ett konkret bevis på var  
klubbens prioriteringar ligger .

Resursfördelning
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Med resurser avses i princip allt som möjliggör för en  
förening att bedriva verksamhet . Nedan listas några av de 
mest centrala resurserna i KB . 

Verksamma personer i föreningen 
Det är människorna i KB som bygger verksamheten – samtliga 
utgör, på olika sätt, viktiga funktioner för att stärka och  
driva föreningen . 

Material 
Allt material som KB förser sina aktiva med utgör en stor del 
av resurserna . Såväl mängd och kvalitet som nivån av behovs- 
anpassat material spelar roll för både trivsel och utveckling .   

Anläggning
Hur anläggningen fördelas mellan individer och verksamheter 
har stor betydelse för vilka förutsättningar som skapas för 
idrott på lika villkor .  

Kommunikation
KB:s kommunikationskanaler är dyrbara resurser för  
verksamheten . Här skapas såväl anda och gemenskap som 
marknadsföring och konkurrenskraft .   

Pengar
Ekonomiska prioriteringar avgör många gånger hur klubbens 
övriga resurser tas tillvara . Jämställda löner, materialinköp 
och annonseringar är helt beroende av hur pengarna  
prioriteras av klubben .

Vilka är KB:s 
resurser?
För att skapa förutsättningar för att arbeta 
med jämställd resursfördelning börjar vi 
med att tydliggöra vad klubbens resurser 
består av och förstå hur förutsättningar för 
lika villkor skapas genom dem .
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Nuläge

 ”Kvinnors och mäns, flickors och pojkars   
 idrottsutövning värderas lika och prioriteras 
 på ett likvärdigt sätt.
 Det innebär till exempel att kvinnors och mäns    
 idrottsutövning tilldelas resurser efter samma principer   
 och att idrottsrörelsen ger kvinnors och mäns idrottande   
 samma uppmärksamhet i forskning, utbildning    
 och kommunikation ."  Jämställdhetsmålen 2025

Analysen av resursfördelningen har utgått från metod- 
handboken Praktisk guide för jämställd resursfördelning .  
I den rekommenderas att titta särskilt på seniorverksamheten 
eftersom författarna hävdar att snedfördelningen av resurser 
ofta börjar på senior- och elitnivå, för att sedan genomsyra 
ojämställdheten ända ner till barn- och ungdomsnivå7 . Av  
den anledningen läggs extra tonvikt på seniorverksamheten 
under följande rubriker .

7 Widmark, Isabelle et al, Praktisk guide för jämställd resursfördelning .
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Material
Kvalitet på utrustning och material
Enkätsvaren visar att det finns en gemensam upplevelse 
bland aktiva knutna till damseniorerna om att herrseniorernas 
utrustning är av bättre kvalitet . 

I budgeten går det att utläsa bättre kvalitet på herrarnas  
fotbollar (premium) än damernas (normal) . I övrigt är det  
svårt att dra slutsatser om kvalitetsskillnader utifrån  
informationen i budgeten . 

Behovsanpassat material
För en jämställd resursfördelning av material behöver  
klubben också ta hänsyn till bland annat biologiska skillnader 
mellan spelarna . Dessa biologiska skillnader ger upphov till 
behovsanpassat material . Ett återkommande tema bland 
respondenterna på både ungdom- och seniorsidan var att  
det länge uttryckts ett behov av annat än ljusa shorts till 
matchkläderna . Detta på grund av att många känner sig 
rädda för att blöda igenom när de menstruerar . Under  
analysen hade behovet inte tillgodosetts, vilket flera av 
respondenterna härledde till att majoriteten av tränarna/
ledarna saknar erfarenhet av att själva menstruera och 
därmed inte förstår behovet . 

En intervjurespondent påpekade även att det inte finns i 
damstorlekar bland tränar- och ledarkläderna .

Verksamma personer i  
föreningen
Herr- och damseniorernas staber
Herr- och damseniorerna har lika många arvoderade  
personer i sina staber . Men staben runt herrseniorerna  
består av fler ideellt engagerade, vilket gör att den totalt  
sett är större än den hos damerna . Bland annat finns en 
naprapat och materialare på herrsidan men inte damsidan . 
Det finns en risk att arbetet med sponsorer och extern  
kommunikation har tilldelats olika tidsresurser på dam-  
och herrsidan . Detta eftersom damsidans sportchef har  
flera parallella uppdrag i både laget och klubben, medan  
herrsidans sportchef inte har det . 

Få kvinnliga tränare/ledare
Som representationsavsnittet visade är det betydligt färre 
kvinnliga än manliga tränare och ledare i KB . På knattesidan  
är dock majoriteten av ledarna flickor och kvinnor, men på 
ungdoms- och seniorsidan är de i klar minoritet . 

Ambitionen i klubben är dock tydlig – ledningen vill engagera 
fler kvinnliga tränare men arbetet upplevs svårt eftersom 
engagemanget hos framför allt kvinnliga föräldrar upplevs  
lågt . Detta diskuteras närmre under kulturavsnittet .
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och föräldrar till flickspelare att de upplevt att flick- och 
damverksamheten ofta fick byta plan vid dubbelbokningar,  
till fördel för pojk- och herrverksamheten . 

Både herr- och damseniorer beskrev ett visst missnöje  
med träningstiderna . Herrseniorerna uppgav ett behov av  
att tidigarelägga sina medan damerna uttryckte ett behov  
av att förlänga sina . Skillnaden var dock att missnöjet hos 
damseniorerna upplevdes ha med skillnader mellan könen  
att göra . Även om den upplevelsen snarare kan kopplas till 
känsla än realitet, är det viktigt att analysera vad känslan 
kommer ifrån . Finns det tendenser och attityder inom  
klubben som leder till att slutsatser om orättvisor snabbt 
dras, behöver det utredas . Detta diskuteras närmare  
under kulturavsnittet .

Kommunikation 
I KB-modellen fastställs fyra olika kommunikationskanaler 
 – webbsidan, sociala medier, nyhetsbrev och ledarbrev .  
De första två syftar till extern kommunikation medan de  
senare syftar till intern kommunikation . 

I observationen av klubbens interna kommunikation,  
nyhets- och ledarbrev, upptäcktes inga tendenser till  
ojämställd kommunikation . 

Anläggning
Omklädningsrum 
KB har tillgång till totalt två omklädningsrum på  
anläggningen, varav ett är dedikerat till herrarna och ett är  
för övriga lag att dela på . Detta var något som återkom i  
både enkät- och intervjusvar från, i synnerhet, verksamma  
i och kring damseniorerna . 

Att ha ett eget omklädningsrum, menade flera av respon- 
denterna, skulle bidra till en större trygghet i relation till bland 
annat förvaring, ett ställe att skapa gemenskap på och en 
symbolisk känsla av att ha ”en självklar plats hos KB” . Framför 
allt hänvisades till en känsla av orättvis behandling, där de  
två seniorlagen inte upplevdes värderas på samma sätt . 

I en intervju med en herrseniorspelare beskrev denne  
omklädningsrummet som ”platsen där laget verkligen formas .” 
och fortsatte med: ”Det är där vi svetsas samman som både 
lag och vänner . Att inte ha ett omklädningsrum skulle nog 
göra att vi riskerade att tappa det där” . 

Spelplaner och träningstider
Vid observation av klubbens träningsschema upptäcktes inga 
tydliga tendenser till ojämställd fördelning av planerna . Men 
upplevelsen hos respondenterna var en annan . I såväl enkät- 
som intervjusvar beskrev exempelvis både flick-/damspelare 
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LinkedIn
LinkedIn verkar vara den minst aktiva sociala medie-kanalen 
för klubben . Sidan har 130 följare och i de få uppdateringar 
som gjorts kommuniceras endast herrverksamheten . 

Twitter 
Twitter är klubbens mest aktiva sociala medie-kanal .  
Kontot har 1 193 följare och uppdateras mycket och ofta 
under säsongerna . Majoriteten av flödet utgörs av live- 
rapporteringar från herrmatcherna . Förutom några mycket  
få undantag är detta uteslutande herrseniorernas kanal . 

Pengar
Snittlön i ungdomsverksamheten
I en observation av budgeten noterades att snittlönen för en 
tränare/ledare på pojksidan är 900 kronor högre än snittlönen 
på flicksidan . Vad skillnaden beror på framgår inte .

Seniorspelares medlemsavgifter
Under 2020 betalade damerna, men inte herrarna, medlems- 
avgift . Detta hade noterats även av aktiva i damlaget, som 
upplevde det som ett bevis på hur klubben behandlade  
representationslagen olika baserat på kön .  

När det kom till den externa kommunikationen, i synnerhet 
sociala medier, tenderade dock kommunikationen att vara 
mycket ojämställd . 

Facebook
På Facebook har klubben 1 286 följare . Under år 2020  
publicerades totalt 128 inlägg i den kanalen, varav 78 procent 
handlade om herr- eller pojkverksamheten med en tydlig 
övervikt på herrseniorerna . Innehållet bestod till 11 procent 
av dam- eller flickverksamhet och 11 procent av könsneutral 
information .

Webbsidan
På hemsidans startsida var det en övervikt på information  
om herrseniorerna, där information från herrlagets lagsida  
i högre utsträckning än andra lagspecifika sidor delats 
vidare till startsidan . På hemsidans nyhetssida bestod dock 
majoriteten av informationen av sådant som berör klubben 
generellt, exempelvis uppdateringar om coronaläget . 

Instagram 
På Instagram har klubbens officiella konto 816 följare .  
Under år 2020 publicerades totalt 81 inlägg, varav 80 procent  
handlade om herr- och pojkverksamhet med en tydlig övervikt  
på herrseniorerna . 1 procent handlade och dam- och flick- 
verksamhet och 19 procent bestod av könsneutral information . 
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Större utgifter på herrsidan
Herrlaget kostar klubben mer pengar än andra lag i klubben . 
Det syns exempelvis i tränarlöner, resor, utrustning och  
material . Om herrlagets kostnader balanseras med herrlagets 
generade intäkter framgår inte .

Kommentar
Analysen visar att KB har utmaningar när  
det kommer till jämställd resursfördelning  
– både när det kommer till reella och  
upplevda skillnader . KB bör därmed aktivt 
arbeta för en jämn resursfördelning och 
samtidigt djupdyka i vad som bidrar till den 
upplevda ojämställda resursfördelningen .  
I nästa avsnitt tar vi oss en närmare titt  
på det senare genom att gå in på vilka 
beteendemönster som finns inom klubben .
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”Det märks att KB vill och tror på rätt saker . Mycket har också 
blivit bättre med åren, men vissa saker liksom sitter i väggarna 
och ibland är det svårt att sätta fingret på vad exakt som går 
fel”, konstaterade en av intervjupersonerna i undersökningen .

Kultur
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Det är just det där som ”sitter i väggarna” som en analys  
av föreningens kultur ska kunna hjälpa till att bena ut  
Genom att studera faktorer som attityder, beteenden och 
jargong kan vi skapa oss en uppfattning om vilka kulturella 
hinder som står i vägen för förändringsresan mot en  
jämställd klubb    

Viktigt att ha med sig är dock att kulturen ofta reproduceras 
omedvetet och av personer som egentligen vill väl . Attityder  
och beteenden hör ofta ihop med starka traditioner och 
påverkas av vilka samhällsnormer som omger föreningen .  
Det är ingen ursäkt för att inte verka för förändring, men  
det kan förklara varför resan ibland känns extra tungrodd . 
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Ett sätt att mäta KB:s kultur var att låta människorna i  
klubben gradera sina upplevelser av nivån av jämställdhet 
inom olika områden, genom att svara på enkäter . Ett annat 
var att möjliggöra för personer att beskriva sina upplevelser 
via kommentarsfält till respektive fråga i enkäten, samt att 
prata om upplevelser och känslor i intervjuer . 

Utifrån det kunde sedan vissa delar inom representationen 
och resursfördelningen kopplas samman med förekomsten  
av vissa beteenden och attityder . Sammankopplingen  
diskuteras närmare under följande rubriker .

Hur mäts kultur?
Trots att utfallet av en föreningskultur  
kan mätas i representation och resurser,  
är kulturen i sig svår att observera med  
kvantitativa mått . För att komma åt den 
behöver vi fokusera på det som ligger 
under ytan och ställa frågor om upplev-
elser, erfarenheter och känslor . 
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KB:s värdegrund
Samtliga intervjurespondenter konstaterade att KB ska  
vara en klubb för alla där jämställdhet är en självklarhet .  
Det konstaterades även att KB är en klubb med bra grund- 
värderingar, som består av människor som vill väl . 

För att tydliggöra värderingarna hänvisades exempelvis till 
policydokumentet KB-modellen, där föreningens vision och 
värdegrund formuleras . I den framgår bland annat hur med-
lemmar i KB alltid ska visa respekt och ödmjukhet gentemot 
andra individer och aldrig utöva diskriminering . I dokumentet 
beskrivs även att klubben ska ”erbjuda en jämställd utveck-
lingsmiljö som utgår från varje individs egen vilja, psykiska 
och fysiska mognad samt aktuell färdighetsnivå” . 

Många goda exempel lyftes i både enkäter och intervjuer, där 
tränare såväl på barn- och ungdomssidan som seniorsidan 
anstränger sig för att se och erkänna varje spelare, oavsett 
grundförutsättningar och behov . 

Klubben beskrevs av flera respondenter ha en ”familjär anda” 
och många som spelat i klubben som små har kommit tillbaka 
i andra befattningar när de blivit äldre . 

En klar majoritet av svarande föräldrar och tränare/ledare 
i enkäten uppgav att de inte upplever en negativ jargong i 
klubben kopplad till diskriminering, kränkningar och  

Nuläge
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orättvist och att det grundas i att dam- och herrfotboll både  
i klubben och samhället värderas olika . 

Upplevd särbehandling
I enkäten observerades en tydlig skillnad mellan herr- 
seniorernas och damseniorernas svar på frågan om de 
upplevt att de behandlats annorlunda av klubben på grund 
av sitt kön . Där svarade 94 procent av herrarna att de inte 
upplevt en annorlunda behandling, medan den motsvarande 
siffran hos damerna var 20 procent . 

Av de 6 procent av herrarna som upplevt sig annorlunda 
behandlade framgick inte om det var på grund av negativ 
eller positiv särbehandling medan kommentarerna till dam- 
seniorerna tydligt pekade på negativ särbehandling . 

”A-lag och damlag”
Ett återkommande exempel i intervjuerna var att seniorlagen 
tituleras på olika sätt inom klubben; titeln ”A-laget” används 
uteslutande om herrseniorerna medan damseniorerna  
refereras till som ”Damlaget” . 

”Vi könas, det gör inte de”, menade en av respondenterna 
och fortsatte:”Det blir så tydligt att det börjar redan där . Sen 
sprider det sig till allt . Titta bara på Instagram – det officiella 
kontot är herrarnas . Vi får ha ett separat .” .  

trakasserier . Här fanns inte heller, i enkätsvaren, några  
signifikanta skillnader mellan kvinnliga och manliga respon-
denter eller bland föräldrar med barn kopplade till  
flick- respektive pojkverksamheter . 

Inte heller bland spelarna gick att utläsa en tydlig tendens 
av upplevelse av negativ jargong, men på grund av den låga 
svarsfrekvensen går det inte att dra generella slutsatser där . 

Det uttrycktes aldrig en oro för ambitionen om att uppnå jäm-
ställdhet och tillsättandet av en jämställdhetsgrupp och ini-
tierandet av denna rapport upplevdes mycket positivt bland 
samtliga svarande . Det bör också nämnas att besluten om 
tillsättandet av jämställdhetsgrupp och jämställdhetsanalys 
baserats på en vilja hos ledningen till konkreta steg för att 
bidra till rörelsens måluppfyllnad år 2025 .  

Inom vissa områden fanns dock en upplevelse av brist på 
medveten handling för att realisera den målbilden .  
Några av dessa upplevelser presenteras under avsnittets  
följande rubriker .  

Seniorlagen 
Ett av de tydligaste resultaten i analysen var att verksamma  
i och kring damseniorerna upplevde att klubben inte var  
jämställd . De upplevde att resurserna i klubben fördelas  
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det har med normer att göra – att pojkar och män alltid känt 
sig mer självklara inom idrotten och att det återspeglas i  
vilka krav de känner att de kan ställa på föreningen . 

Föreningens klubbchef menade även att det upplevda 
avståndet till beslutsfattande processer kan ha att göra 
med låg kännedom och föreningslogiken; ”I slutändan är det 
medlemmarna i klubben som bestämmer . Varje år skickas 
en inbjudan ut till samtliga medlemmar inför årsmötet, men 
väldigt få dyker upp .” 

Det hela verkar grunda sig i en ömsesidig känsla av att  
information och kommunikation inte alltid når fram på ett 
effektivt och tillfredsställande sätt . 

Kamp för resurser
När det handlade om resursfördelningen uppgav såväl tränare  
som spelare i damseniorlaget en känsla av att behöva kämpa 
hårt för att tilldelas resurser som redan är självklara för  
herrlaget, exempelvis bättre träningsutrustning, eget omkläd-
ningsrum och slopad medlemsavgift . 

En av respondenterna upplevde att argumenten ofta landade 
i att damverksamheten inte genererar lika mycket intäkter 
som herrarna och befarade att det var anledningen till den 
ojämställda resursfördelningen . En annan upplevde samma 
sak och konstaterade: "Klubben har ganska höga krav på 

Det här är ett tydligt exempel på hur språk kan bidra till att 
reproducera en kultur där de manliga idrottarna är normen . 
Men på samma sätt som språket kan cementera en kultur, kan 
det också förändra den . Flera av respondenterna önskade 
exempelvis att klubben skulle referera till både herr- och  
damseniorerna som klubbens ”representationslag” . Genom  
att få klubben att prata om lagen i samma termer hoppades 
de kunna få igenom en attityd- och kulturförändring .  

Närhet till ledning och beslutsfattande processer
Många gånger när damseniorspelarna uppgav upplevelser om 
ojämställdhet härledde de själva det till dålig insyn i verksam-
heten; ”Vi vet ju inte hur saker ser ut på pappret, så ibland är 
det svårt att veta vad som är känslor och vad som är fakta . 
Det hade varit skönt att sitta ner med någon i ledningen och 
reda ut det”, berättade en av respondenter . 

Respondenterna upplevde även otydligheter i vägen till 
beslutsfattandet, där en respondent exempelvis konstaterade: 
”Det är svårt att veta hur vi kan göra oss hörda med våra 
önskemål och frågor . Är det våra ledare vi ska vända oss till 
eller är det direkt till kansliet och styrelsen?”

I samtal med kansliet konstaterade samtliga kanslirespondenter 
att vem som helst är välkommen att höra av sig till dem men 
att det finns tendenser till att personer, såväl föräldrar som 
ledare, inom pojk- och herrverksamheten i högre grad hör av 
sig med önskemål om prioriteringar . De funderade kring om 
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Att behålla flickspelare i tonåren är en gemensam utmaning 
inom idrottsrörelsen, särskilt inom idrotter som har en stark 
manlig könskodning . Båda KB:s inriktningar – fotboll och inne-
bandy – har traditionellt sett kodats som manliga idrotter8 . 

KB:s ledning ville dock undersöka om anledningen till 
avhoppen i klubben hade med en upplevelse av ojämställda 
förutsättningar att göra . Av den anledningen intervjuades två 
ungdomsspelare (flickor) som valt att sluta . Den ena valde 
att gå vidare till en annan klubb och den andra valde att helt 
sluta spela . Enligt respondenterna hade avhoppen från klub-
ben dock inte med en upplevd brist på jämställdhet att göra . 
Orsaken för båda var att laget de spelat i hade tappat för 
många spelare, vilket innebar att de som valt att stanna hade 
flyttats upp till damjuniorerna; ”Jag vill få spela och utvecklas 
med jämngamla”, svarade den ena och ”Jag vill inte förväntas 
vara mognare än vad jag är . Varken spelartekniskt eller som 
person .”, konstaterade den andra . 

På frågan om vad de tror hade kunnat påverka att färre 
slutade svarade den ena: ”Kanske om det funnits fler kvinnor 
att se upp till inom idrotten, så man hade en tydligare mål-
bild .” och fortsatte: ”På planen hade det till exempel kanske 
behövts fler kvinnliga tränare” . 

Även på nationell nivå konstateras bristen på kvinnliga 
tränare som en bidragande faktor till att så få flickor väljer 

damlaget men då ska också förutsättningarna erbjudas för 
att som spelare kunna prestera på en hög nivå ." 

Som tidigare nämnts var bristen på eget omklädningsrum ett 
återkommande tema . Faktumet att herrarna hade ett helt eget 
upplevdes dock principiellt orättvist från flera håll än dam- 
seniorernas; ”Vänd på det! Det är svårt att motivera varför ett 
gäng vuxna män inte ska kunna dela rum med andra, samti-
digt som vuxna kvinnor förväntas göra det helt utan problem”, 
menade en aktiv utan anknytning till damseniorerna . 

I december 2020 beslutades att damerna, precis som her-
rarna, ska slippa betala medlemsavgift . Detta motiverades 
med att lagen nu var på samma ”sportsliga nivå” i och med 
att damerna klättrat upp en division . Beslutet var efterläng-
tat hos damseniorerna som i både enkät- och intervjusvar 
uppgav att privatekonomiska förutsättningar inte ska stå i 
vägen för att kunna spela i ett representationslag . 

Ungdomsspelare
Avhopp i tonåren
Bland KB:s ungdomslag finns en tendens till ett stort spelar-
avhopp när spelarna når tonåren . Denna tendens finns både 
på flick- och pojksidan, men effekten blir större på flicksidan 
eftersom de totalt sett är mycket färre . När det sker stora 
avhopp riskerar därmed hela årskullar att försvinna . 

8 Riksidrottsförbundet, FOU-rapport 2020:1, Jämställdhet är en självklarhet .
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därför vara viktigt att ligga steget före i informationen  
och tydliggöra erbjudandet . På så sätt underlättas för både 
kvinnorna att ta för sig och männen att lämna plats . 

Några av de nuvarande kvinnliga tränarna i klubben på- 
pekade dock att det ibland finns en tendens till att kvinnor 
endast erbjuds att träna flicklag, ofta med motiveringen  
att flickorna behöver bra förebilder . Även om tanken är  
god menade en av respondenten att det riskerar att ha en 
hämmande effekt på jämställdhetsarbetet: ”Vi vill ju kunna 
välja vad vi vill, inte det som förväntas av oss . Dessutom 
behöver även pojksidan kvinnliga förbilder och tjejerna 
behöver se att det som kvinna går att träna pojkar och män .”    

”Skinn på näsan”
Några av de kvinnliga tränarna/ledarna i analysen  
uppgav en känsla av att behöva stå upp för sig själva och 
överkompensera i rollen som tränare och ledare . Detta  
gällde framför allt kvinnliga tränare för pojklag . ”Det är  
en mansdominerad miljö, så min närvaro väcker såklart  
reaktioner . Det behöver jag hela tiden förhålla mig till”,  
berättade en av respondenterna . ”Jag har till exempel  
många gånger behövt rätta folk när de antagit att jag är 
assisterande tränare, fast jag tydligt varit den drivande 
tränaren hela matchen”, berättade en annan .

Respondenterna beskrev hur de övat upp strategier för  
att tas på allvar men menade att känslan inte baseras på 

att stanna kvar i manligt kodade idrotter9 . Bristen på kvinnliga 
ledare i KB analyseras närmre under nästa rubrik . 

Tränare och ledare 
Brist på kvinnliga tränare
Tidigt i analysen framkom en målbild från både styrelse  
och kansli om att få in fler kvinnliga tränare till KB . Detta 
beskrevs dock som mycket utmanande och att det framför 
allt handlade om svårigheter i att få kvinnliga föräldrar att 
engagera sig som tränare .  

”På föräldramöten är det bara män som räcker upp händerna 
när vi frågar vilka som kan tänka sig att bli tränare . Det är 
svårt att veta vad man ska göra där – be kvinnorna att ta  
för sig eller männen att lämna plats .”, berättade en av  
ledningens representanter . 

Även detta är en trend som observerats på nationell nivå –  
att färre kvinnor engagerar sig ideellt inom idrott . Det är  
dock viktigt att poängtera att det överlag inte råder brist på 
kvinnor som på olika sätt engagerar sig ideellt i samhället . 
Det är just idrotten som skiljer ut sig10 . 

I en miljö där mannen längre varit normen kan det vara svårt 
för den som inte lever upp till normen att känna sig manad 
till att räcka upp handen under ett föräldramöte . Här kan det 

9 Ibid .  10 Riksidrottsförbundet, FOU-rapport 2019:1, Jämställdhet bland idrottens ledare .
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utanför hem och skola och tidigt kan vara med och forma 
attityder och värderingar i barns liv . 

I enkäten svarade 81 procent av tränarna/ledarna att de inte 
genomgått en utbildning i jämställdhet inom idrotten . Bland 
de intervjuade var andelen ännu högre .  En återkommande 
kommentar i relation till det var att jämställdhet handlar 
om sunt förnuft – att det borde vara en självklarhet för alla 
snarare än något som kräver utbildning . 

Den attityden är i sig varken fel eller dålig, men om den leder 
till ett beslut om att inte utbilda eller utbildas i jämställdhet 
riskerar den att hämma förändringsarbetet . Ett sunt förnuft är 
självklart en fördel, men inte nödvändigtvis en förutsättning 
för att uppnå konkreta resultat . 

Om jämställdhet får tolkas på olika sätt av olika tränare,  
med hänvisning till sunt förnuft, garanteras ingen lägstanivå . 
Det är här utbildning kan göra skillnad genom att skapa både 
gemensam riktning och tydliga förväntningar på ledarskapet . 

beteenden hos spelarna i laget de tränar, utan snarare 
beteenden hos andra vuxna i föreningen och föräldrar  
på matcher . 

Detta blir intressant i relation till flera av de manliga  
intervjurespondenternas svar på varför de tror att det är  
så få kvinnor som är tränare och ledare i klubben . Gemen-
samt bland deras svar var nämligen en upplevelse av att 
det krävs ”skinn på näsan” för att som kvinna vara tränare 
– någon som tar för sig och ställer krav . De menade att det 
förmodligen har med stereotypa antaganden om vad en 
idrottstränare är och gör, där mannen länge varit normen  
– att kvinnor därför upplever att de behöver anstränga sig  
mer för att bli tagna på allvar . 

Den här uppfattningen, oavsett om den stämmer överens 
med verkligheten eller inte, riskerar att exkludera en stor 
andel människor som varken kan eller vill identifiera sig  
med den bilden . Just ”skinn på näsan” och ”vassa armbågar” 
är exempel på uttryck som kvinnor i generationer har behövt 
leva med i mansdominerade miljöer och som är destruktivt 
för att uppnå en jämställd kultur . 

”Jämställdhet handlar om sunt förnuft”
Att tränar- och ledarrollen är A och O för att skapa en jäm-
ställd föreningskultur var ett genomgående konstaterande 
hos respondenterna i analysen . De beskrev det som att 
idrottstränare ofta spelar en viktig roll som ”trygg vuxen” 
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Förebilder 
Samtliga intervjurespondenter kom på ett eller annat sätt in på 
behovet av förebilder för att skapa en jämställd föreningskultur . 

Hos några av tränarna för pojklag fanns en oro kring vad som 
skulle hända med jargongen i laget när spelarna nådde tonåren . 
De var rädda att en machokultur skulle kunna uppstå, som 
riskerar att skada såväl individerna och laget som klubben . 
De efterfrågade därmed verktyg för att kunna förebygga och 
bemöta den kulturen . 

I relation till det lyftes vikten av förebilder som utmanar bilden 
av den traditionella idrottsutövaren . En av herrseniorspelarna 
instämde i resonemanget och konstaterade:

”Zlatan till exempel är en dålig förebild – han representerar inte 
vad vi fotbollsspelare är . Vi är annat än bara hårda ytor, ensam- 
lirare och sexistiska . Vi är också mjuka, i behov av andra  
människor och vi ser inte ner på personer som inte är som oss .”

På samma tema önskades en tydligare relation mellan dam- 
seniorerna och övrig verksamhet . Detta för att bidra till en 
breddad bild av förebilder inom idrotten . 

Samtliga tränare på ungdomssidan, både på flick- och pojk- 
sidan, önskade att deras lag fick möjlighet att träffas och träna 
tillsammans med damseniorerna . Även damseniorerna själva 
tog upp att de gärna skulle interagera mer med ungdomssidan, 
för att bygga relationer och motivera fler att stanna i klubben .

Kommentar
Analysen av föreningens kultur visar att  
KB står för rätt ambitioner och värderingar  
för att kunna uppnå en jämställd klubb . 
Utmaningarna ligger i vissa attityder 
och beteenden som med stor förmodan 
härstammar från normer och traditioner 
inom såväl klubben och idrottsrörelsen  
som samhället i stort . 

Vissa förslag på sätt att förändra kulturen 
har nämnts i det här avsnittet . 
Under nästa avsnitt går vi djupare in på  
fler förslag på åtgärder . 
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I de tidigare avsnitten har utmaningsområden identifierats . 
I det här är det dags att blicka framåt och diskutera vilka 
åtgärder som kan prioriteras .

Åtgärdsförslag
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Utifrån resultaten föreslås följande åtgärder  Dessa  
förklaras sedan närmre under respektive rubrik  

• Arbeta för en långsiktigt jämställd styrelse och  
valberedning . 

• Utbilda tränarna och ledarna i idrottsrörelsens  
jämställdhetsarbete .

• Påbörja arbetet för en jämställd resursfördelning .

• Sätt upp en jämställd kommunikationsplan .

• Jobba med förebilder .

• Minska känslan av avstånd mellan damseniorerna  
och beslutsfattande processer .

• Kommunicera behovet av kvinnliga tränare samt .

• Dokumentera alla steg i förändringsprocessen .
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I dag har KB en jämställd representation i styrelsen .  
Dock krävs arbete för att uppnå en jämställd valberedning . 

För att arbeta långsiktigt kan klubben även arbeta för att 
styrdokumenten ska bli normerande för en jämställd  
representation i styrelse och valberedning . 

I dag finns exempelvis ingen skrivelse i stadgarna om jäm- 
ställd könssammansättning . Klubben kan därmed fundera 
på om en eventuell stadgerevidering är möjlig . Till detta kan 
inspiration hämtas från RF:s stadgekrav på specialidrotts- 
förbunden om jämn könssammansättning i styrelser och  
valberedningar, som säger att de ska:

”[…] bestå av minst 40 procent som  
identifierar sig som kvinnor, och 40 procent 
som identifierar sig som män, resterande del 
av styrelsen kan bestå av kvinnor, män eller 
icke-binära personer.” 

Stadgerevideringsarbete tar tid och kräver konsensus .  
Börja i tid samt tydliggör ambitionen och önskad effekt .

Arbeta för en lång- 
siktigt jämställd 
styrelse och  
valberedning
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Engagera klubbens tränare och ledare i resan mot ett  
jämställt KB . Möjliggör för dem att både lära sig själva och 
lära vidare av kulturen som klubben vill uppnå . Sätt in dem i 
ett större sammanhang och betona vikten av att vara en aktiv 
del i idrottsrörelsens generella jämställdhetsresa till 2025 . 

I enkäten svarade 60 procent av klubbens tränare och ledare 
att de hade låg eller mycket låg kännedom om idrottsrörelsens 
jämställdhetsmål samtidigt som 81 procent uppgav att de inte 
genomgått utbildning i jämställdhet inom idrotten . Börja där .

Utbilda tränarna 
och ledarna i 
idrottsrörelsens 
jämställdhets- 
arbete
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Låt resursfördelningen skapa avgörande förutsättningar för 
idrott på lika villkor inom klubben . 

Påbörja arbetet men återuppfinn inte hjulet . Använd metod- 
handboken Praktisk guide för jämställd resursfördelning och 
ta hjälp av proffsen . Det finns personer, organisationer och 
andra föreningar som aktivt arbetat med detta, som kan 
inspirera och guida genom processen .

Påbörja arbetet  
för jämställd 
resursfördelning
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Låt kommunikationen återspegla vilken klubb KB vill vara 
genom att ta fram en jämställd kommunikationsplan . 

Börja enkelt och testa konceptet ”Varannan herrarnas” i de 
externa kanalerna – se vad som händer om vartannat inlägg 
måste beröra en annan del av verksamheten än just herr- 
seniorerna . Fokusera extra mycket på flick- och damsidan  
här . På Instagram har flera av lagen egna konton – reposta 
därifrån så är det ”tunga” arbetet redan gjort . Gör samma  
sak med lagsidorna på hemsidan .

Genom att göra detta uppmuntras klubben till ett mer  
kommunikationsarbete där samtidigt goda, roliga, exempel  
på hur verksamheten ser ut synliggörs .

Sätt upp en jämställd  
kommunikationsplan
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Låt barn och unga träffa personer de både kan se upp till  
och som utmanar invanda normer . Bidra till både kunskaps- 
utveckling och känslan av att få vara vem en vill, snarare än 
vem en förväntas att vara, i KB .  

Det finns dels många spännande inspiratörer som själva är 
eller har varit aktiva idrottsutövare och som är proffs på att  
ta unga spelare på rätt sätt . 

Ta även vara på de förebilder som finns i klubben .  
Damerna, exempelvis, älskar fotboll, har olika bakgrunder  
och har klättrat snabbt i divisionerna sedan återstarten för 
fyra år sedan . Låt dem träffa både flick- och pojklagen så  
att spelarna får en bild av vad de kan uppnå om de väljer  
att stanna i klubben samt för att bredda bilden av vad en  
fotbollsspelare är . 

Klubben har dessutom herrseniorspelare som själva  
identifierat och förstått vikten av uppdaterade förebilder 
inom idrotten . Låt dem träffa ungdomssidan för att prata  
om detta .

Jobba med  
förebilder
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Visa, med de medel som finns, att avståndet är kortare  
mellan damseniorerna och beslutsfattande processer än  
vad klubben hittills lyckats förmedla . 

Ta exempelvis vara på spelarrådet och se till att någon i en 
ledande befattning sitter med minst en gång per termin . 

Påminn om det ytterst beslutsfattande organet – årsmötet . 
Uppmuntra dem till att delta och, om de vill, skicka in 
motioner där deras behov synliggörs .

Minska känslan  
av avstånd mellan  
damseniorerna och  
beslutsfattande 
processer
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Låt fler få reda på att klubben är ute efter en jämnare  
könsbalans bland tränare och ledare . Kommunicera ut det 
som redan görs och ta nya steg . 

Använd exempelvis majoriteten av tiden på ett föräldramöte 
till att informera om viljan att få fler kvinnor att engagera sig 
som tränare . 

Initiera eventuellt ett möte med bara kvinnliga föräldrar  
och skapa på det sättet ett forum där de, lite friare, får 
möjlighet att lyfta vad som står i vägen för att ta steget till  
att bli tränare .

Kommunicera 
behovet av  
kvinnliga tränare
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Förändringsarbete tar tid och kräver energi . För att inte tappa 
motivationen – dokumentera varje steg, små som stora, ni tar 
på vägen . 

Bra att notera är att sponsorer just nu uppmuntras till att  
särskilt stötta föreningar som satsar på jämställdhet .  
Dokumentationen av klubbens steg underlättar för att få  
dem att satsa just på KB . Visar konkret det aktiva och kon-
tinuerliga arbete som KB gör för en jämställd klubb samtidigt 
som behovet av ekonomiskt stöd tydliggörs .

Dokumentera alla 
steg i förändrings- 
processen
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I förra avsnittet presenterades förslag på konkreta steg som 
klubben kan ta . Nu är det dags att sätta ambitionsnivån för 
2021 . Nedan presenteras därför olika ambitionsnivåer som  
alla är lika viktiga och mätbara men olika resurskrävande .

Ambitionsnivå 2021
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• Arbeta för en jämställd valberedning . 

• Arbeta för att minska det upplevda avståndet mellan  
damseniorerna och beslutsfattande processer . 

• Säkerställ att föräldrar nås av informationen att KB vill 
engagera fler kvinnliga tränare .  

• Genomför konceptet ”Varannan herrarnas” i den externa 
kommunikationen .

Mini
Stegen på den här nivån är åtgärds- 
minimum – det är sådana både kan och 
bör tas under 2021 .
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• Påbörja arbetet för jämställd resursfördelning . 

• Initiera minst ett tillfälle där barn- och ungdoms- 
verksamheten får träffa spelare ur damseniorlaget . 

• Erbjud tränare utbildning i jämställdhet .

Midi
Dessa steg tas utöver stegen i ”Mini” . 
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• Föreslå en stadgerevidering om jämn könssamman- 
sättning i styrelse och valberedning på årsmötet . 

• Initiera en föreläsning om machokultur för pojkar i  
ungdomsverksamheten .

• Ta fram en mer omfattande kommunikationsplan än 
”Varannan herrarnas” .

Maxi
Dessa steg tas utöver stegen i ”Mini”  
och Midi” .
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