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1. Inledning

Ledarskap och beslutsfattande är de största utmaningarna för idrotten i dess utveckling mot 
jämställdhet. Många policydokument rapporterar jämställdhet som ett värde, men framsteg i 
praktiken stämmer sällan överens med vad som skrivs i texten. Om vi vill uppnå jämställdhet 
inom idrotten behöver vi ledarskapet för att nå dit, och vi behöver de styrnings- och beslutspro-
cesser som verkligen kommer att stötta den resan.

Dessutom är det ett faktum att ledarskap är det område inom idrotten där kvinnor är särskilt 
underrepresenterade, om inte helt frånvarande. Detta är också är denna handboks särskilda 
fokus. Så även om det har gjorts framsteg när det gäller kvinnors lika deltagande i idrott så 
matchas framstegen verkligen inte ifråga om ledarskap och inflytande i beslutsfattandet. Om vi 
tar Tyskland som ett exempel så är mer än tio miljoner flickor och kvinnor medlemmar i idrotts-
föreningar nationellt, vilket motsvarar ungefär 40 procent av medlemsbasen, enligt det tyska 
olympiska idrottsförbundet. Inom tävlingsidrott är 45 procent av tyska olympiska idrottare kvin-
nor. Dock är endast 13 procent av de nationella tränarna är kvinnor och 16 procent av ledande 
befattningar inom tyska idrottsorganisationer upptas av kvinnor. Höga och prestigepositioner - i 
synnerhet som ledamöter i presidentstyrelserna, domineras av män. Liknande och värre mön-
ster finns i många andra europeiska länder. Även om dessa siffror är långt ifrån önskvärda ligger 
Tysklands statistik faktiskt i den övre delen av jämställdhetsspektrumet.

Kvinnor är i stort sett marginaliserade från idrottens beslutsfattande och ledarskap, även på 
gräsrotsnivå. Strukturella hinder genom diskriminerande normer, värderingar och institutionella 
metoder för hur idrott “görs” begränsar fortfarande kvinnors valmöjligheter och öppningar. Kul-
turella sedvänjor, attityder och könsstereotyper ger ytterligare utmaningar. Kapacitetsgap som 
uppstår till följd av denna diskriminering, jämte underinvesteringar, innebär också att kvinnor 
sannolikt oftare än män saknar den utbildning, de nätverk eller de resurser som krävs för att bli 
effektiva ledare.

Många enskilda kvinnor har övervunnit dessa hinder och uppnått stora framgångar i sitt ledar-
skap: De coachar olympiska idrottare, leder internationella idrottslag mot seger eller för ett ban-
brytande arbete med anknytning till idrottspolitik eller journalistik. Detta är ofta till gagn för sam-
hället i stort – det inte bara katalyserar bredare förändringar inom deras respektive idrotter och 
institutioner utan ger också viktiga förebilder åt andra. Det är dock en lång väg att gå när det 
gäller kvinnor som säkrar lika möjligheter att leda och forma den europeiska idrottens framtid. 
Det projekt från vilket denna handbok resulterar fokuserade på just denna utmaning; upptäcka 
de hinder som kvinnor oftast upplever och hur dessa hinder framgångsrikt kan övervinnas eller 
helst, helt tas bort. Denna handbok erbjuder ett urval av exempel på hur man gör just detta!

Jämställdhet är ett centralt fokus inom idrotten på många nivåer i Europa. Detta är ett positivt 
tecken men förändringen fortsätter att vara långsam, även i de länder som anses vara mer 
progressiva, som Sverige. Ledarskap har en avgörande roll att spela för att påskynda denna 
process. De kulturer som skapas och stöds av specifika ledarstilar tillsammans med de värde-
ringar, normer och fördomar som de kan förstärka har ett direkt och kraftfullt inflytande på 
framgången för andra sätt att skapa förändring inom idrotten. Om vi fokuserar vår uppmärk-
samhet på jämställdhet när det gäller vem det är som fattar beslut, vem som styr hur idrotten 



6

“görs”, som påverkar hur medel används och prioriteringar bestäms - då har vi möjlighet att 
arbeta på ett område som kommer att katalysera förändring måste snabbare. De tio fallstudier 
av bästa praxis som presenteras här samlades upp som en del av en bredare datainsamling 
kring hinder för kvinnors ledarskap. De erbjuder en mängd olika exempel på hur det är möjligt 
att arbeta med ledarskap och jämställdhet inom idrotten på gräsrotsnivå inom en rad olika 
sammanhang och resursnivåer. I slutet av handboken finns uppgifter om andra stödresurser, för 
dem som vill arbeta med kvinnors ledarskap inom idrotten.

2. Hur man använder denna handbok

Denna samling exempel ges som potentiell inspiration för dem som vill främja och underlätta 
kvinnors ledarskap inom idrotten. Denna handbok är avsedd att vara av värde för dem som 
arbetar inom idrott på gräsrotsnivå med intresse för de mer strategiska och föränderliga as-
pekterna av jämställdhetsarbetet. Du kan till exempel ha haft diskussioner i din klubb eller 
organisation om jämställdhet och har nått en överenskommelse om behovet av att inleda en 
förändringsprocess, men har svårt att veta var du ska börja. Alternativt kan din organisation 
redan ha identifierat ledarskap som ett viktigt fokusområde och skulle dra nytta av en översikt 
över vad andra har gjort och de alternativ som finns tillgängliga. Den här handboken kan visa 
vad som har varit möjligt för andra att uppnå och hjälpa dig att identifiera vilka alternativ som 
kan överföras till din situation. Dessa fallstudier av bästa praxis kan ge exempel på hur man 
tänker kring denna typ av arbete och hur man följer en förändringsprocess som kommer att ha 
potential att stödja en långsiktig och hållbar förändring inom din klubb eller organisation.

Alla fallstudier för bästa praxis valdes ut baserat på ett antal kriterier, inklusive deras potential 
för tillämpning på andra sammanhang och inställningar. Många av dessa exempel erbjuder 
således potentiella färdplaner som visar alternativa utgångspunkter. När väl en utgångspunkt 
hittas kanske andra idéer kan införlivas längs under processens gång. Det är osannolikt att ett 
enda av dessa exempel kan adressera alla obalanser i just din organisation eller ert samman-
hang. Men som ett första steg, i kombination med andra åtgärder, kan något snarlikt genom-
föras för att skapa varaktig och mätbar förändring. För att hjälpa till att identifiera de mest 
relevanta för olika aktörer eller behov så erbjuder vi en “karta” över alla de exempel som pre-
senteras, utifrån de hinder de tar itu med och deras behov i förhållande till resurser för genom-
förande. Vi hoppas att detta vägleder dig mot den praxis som är mest användbar för ditt valda 
fokus eller sammanhang.

Jämställdhetsarbetet i idrottsorganisationer handlar dels om att reflektera över normer och 
strukturer, dels om hur du själv som ledare eller samordnare för en förändringsprocess kan 
påverkas av dessa normer och strukturer. Vi är inte alltid fullt medvetna om hur vi påverkas och 
vilka fördomar vi undermedvetet tar med oss i det vi gör. Vi uppmuntrar därför användaren av 
denna handbok att inte bara utnyttja de exempel som ges utan också reflektera över sin egen 
situation, inklusive sina erfarenheter av ledarskap hittills. Tänk på de åsikter som du har om 
hur “bra ledarskap” ser ut och hur det uppnås. Hur visar du själv dig i en ledarroll eller stödjer 
andra i dessa roller? Finansiära över målet med jämställdhet i ledarskapet - vad innebär det 
egentligen i praktiken? Vilken slutpunkt vill du nå? Hur skulle jämställdhet i ledarskapet se ut 
och kännas inom just din organisation eller sitt sammanhang? Var till exempel medveten om att 
du kan ha vissa idéer om vad ledarskap i sig är, märker av dem och ser var de kommer ifrån. 
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Tillämpa så en viss nyfikenhet över vad som är “det rätta att göra” och vad som rätt och slätt 
är vana och idrottskultur.

Kvinnors idéer kring gott ledarskap kan likna de idéer som män har. Men det är viktigt att reflek-
tera över hur detta har påverkats av socialisering och kulturella normer kring manliga tolkningar 
av ledarskap och därmed och en brist på medvetenhet om potentiella alternativ. Har du samma 
förväntningar och ideal kring kvinnor respektive män ifråga om ledande roller? Denna typ av 
reflektion och detta perspektivtagande är värdefullt när det tillämpas på vad ledarskap såsom 
aktivitet faktiskt är, utöver hur ledarskapet utövas väl. Denna föreslagna reflektionsprocess är 
inte att göra en åsikt rätt och en annan fel utan bara att ha ett mer nyanserat perspektiv på var 
vi alla kommer ifrån när vi påbörjar denna typ av arbete. Den kan också fungera som en vär-
defull diskussion med andra som deltar i din förändringsprocess för att se vilka influenser och 
antaganden som redan kan vara i drift.

Under varje fallstudie noteras några av de faktorer som bidrar till framgång, liksom de viktigaste 
utmaningarna. En annan värdefull förberedelse inför och ett komplement till att läsa denna 
handbok kan vara att utforska ditt eget sammanhang eller din organisation och identifiera exakt 
vilka av de hinder för kvinnors ledarskap som presenteras här som är mest framträdande. Den-
na kunskap kan också hjälpa dig att avgöra vilka fallstudier som kan utgöra mer användbara 
exempel och vilka som för stunden kan vara mindre relevanta.

3. Barriers to women’s leadership

Exempel på fallstudier med bästa praxis kom från bredare forskning om hindren för kvinnors 
ledarskap inom idrotten. Forskningen utfördes under 2019 av partnerna i projektet Step Up 
Equality vilket återkommer längre fram i handboken. Mer på en ad hoc-basis tog vi också fram 
ytterligare exempel av bästa praxis ur litteratur och genom våra breda professionella nätverk. 
Alla exempel godkändes av projektgruppen enligt fördefinierade kriterier. När vi diskuterar hin-
der för kvinnors ledarskap är det därför viktigt att klargöra exakt vad vi menar med “hinder”, 
liksom vad vi menar med att “övervinna eller ta bort” och med “bästa praxis”.

Hinder för kvinnors ledarskap inom idrotten kan definieras som:

•  en konstruktion, norm eller praxis inom de strukturella eller kulturella områden av idrott som 
tjänar till att blockera, lägga restriktioner kring eller begränsa kvinnors förmåga att leda, 
vägleda eller ha inflytande

Dessa hinder kan ytterligare kategoriseras som:

a) Strukturella hinder: Diskriminerande normer, värderingar och institutionella metoder

b) Kulturella sedvänjor: Attityder och könsstereotyper

c) Kapacitetsgap: Utbildning, nätverk/kontakter, resurser
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Till exempel: En fotbollsklubb som håller sina styrelsemöten på kvällar och helger kan göra 
det svårt för kvinnor att delta på grund av konflikter med barnomsorg och familjetid, vilket kan 
betraktas som både en kulturell praxis och ett strukturellt hinder. Att kräva en tidigare bakgr-
und inom tävlingsidrotten som ett krav för att välja ut till en ledande roll kan betraktas som ett 
strukturellt hinder. Manliga normer kring kommunikation och olika konfliktlösningar, som båda 
kan spela in under i styrelsemöten, kan betraktas som kulturella sedvänjor. Mäns dominans av 
taltid i möten eller exempelvis en ung kvinnas känsla av att företräda en minoritetsställning vid 
ett sådant möte skulle också kunna betraktas som en kulturell praxis. Den utbredda använd-
ningen av sexistiska skämt kan betraktas som en kulturell praxis. Brist på breda nätverk mellan 
andra idrottsklubbar med kontakter för utbyte av råd eller praktisk hjälp kan betraktas som ett 
kapacitetsgap. Observera att det inte finns hårda och fasta gränser mellan kategorier - vissa 
frågor inom idrotten kan tydligt tolkas in under båda dessa kategorier.

Att övervinna eller ta bort en barriär definieras som:

•  Ta bort: Det identifierade hindret är inte längre närvarande - en kvinna eller flicka kommer 
inte längre att stöta på det i framtiden. Detta innebär ofta mer grundläggande strukturella 
och kulturella förändringar.

•  Att övervinna eller anpassa sig till: Kvinnor eller flickor rör sig runt barriären, men själva 
barriären finns fortfarande, till exempel kanske anpassa sitt beteende eller använda vissa 
strategier. Rekryteringskvoter skulle också komma hit.

 
En “bästa praxis” definieras som:

En praxis, ansats eller metod som visat sig fungera bra och ger goda resultat, och rekommen-
deras därför som en modell för andra att följa eller använda. Det är en framgångsrik åtgärd eller 
ett medel som har testats och validerats i vid bemärkelse och som förtjänar att delas så att ett 
större antal människor kan anta den. En bästa praxis kan vara ett framgångsrikt projekt, initiativ, 
evenemang eller en kampanj. Det kan också handla om en underaspekt av ett annat större pro-
jekt eller initiativ, till exempel en strategi för att rekrytera kvinnor inom ett större ledarskapspro-
gram, eller specifika förändringar av arbetstiden som en del av en bredare rekryteringsprocess. 

Följande kriterier användes som vägledning för att fastställa en “bästa praxis”:

•  Effektiv och framgångsrik: Den är ett praktiskt/användbart sätt att uppnå ett specifikt mål. 
Den har antagits framgångsrikt och har haft en positiv och åtminstone medellång till lång 
inverkan på sikt (inte bara tillfälligt) på enskilda personer och/eller grupper/organisationer.

•  Tekniskt genomförbar: Den är relativt lätt att lära sig och genomföra

•  Replikerbar och anpassningsbar: Den bör ha potential för replikering och bör därför anpas-
sas till liknande mål i olika situationer och sammanhang

I vårt val av exempel för handboken och vårt genomförande av analys av de vanligaste hindren 
så strävar vi efter att erbjuda användbara exempel på sätt att ta itu med några av dessa van-
ligaste hinder. Vi strävade också efter att erbjuda ett spektrum av små- till storskaliga initiativ 
för en mångfald när det kommer till tillgängliga resurser. Med andra ord: Organisatoriskt stöd 
åt insatser både uppifrån och ner samt mer initiativ på gräsrotsnivå och i lokala verksamheter.
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Hinder för kvinnors ledarskap

Samtidigt som man samlade in de fallstudier som presenteras i denna handbok genomfördes 
också undersökningar och intervjuer med kvinnliga idrottare samt kvinnor och män i ledande 
roller inom idrotten i hela Europa. Ytterligare information från denna studie finns i en komplet-
terande rapport (även den från Step Up Equality projektet - se stödresurser).

Deltagarna i undersökningen (över 200 personer) tillfrågades om vad de ansåg vara de tre främ-
sta hindren för kvinnor att ta på sig ledande befattningar inom idrotten (figur 1). Medan män 
också deltog var 90 procent av de tillfrågade kvinnor. Så vi kan anta att denna information ger 
oss viktiga insikter om vad kvinnor, som är aktiva inom idrotten, för närvarande upplever. In-
tressant nog gav datan inte alls stöd åt de två skäl som vanligast anges till den låga representa-
tionen av kvinnor i ledande roller inom idrotten: Bristen på tidigare erfarenhet av ledarskap och 
bristande motivation (figur 1).

En icke-stödjande miljö

Begränsar könsroller och sexism

Brist på självförtroende

Brist på resurser, färdigheter och utbildning

48%

25%

12%

15%

Figur 1 Hinder för kvinnors ledarskap inom idrotten i Europa.

 
De vanligaste identifierade hindren var följande:

1. En miljö som inte ger stöd (strukturella hinder): Många kvinnor nämnde bristande stöd 
från jämnåriga och mer seniora medlemmar i deras organisation i form av tillräcklig tid och 
ekonomiska resurser för att utföra sitt arbete. Dessutom otillräcklig prioritering av sin verksam-
het i schemaläggning eller organisationsplanering. Denna kategori omfattade bristande erkän-
nande och standardmetoder för anställning.

2. Begränsande könsroller och sexism (kulturell praxis): Detta inkluderade den stereotypa 
sexismen i förhållande till samtalstid i möten, samt dominanstekniker och manipulering som 
kan ske i styrelsemöten och andra ledarskaps-sammanhang. Dessutom var det vanligt med 
förfrågningar riktade mot de närvarande kvinnorna om att göra te och ta på sig mer administra-
tiva funktioner. Denna kategori omfattade könsbaserad våld, uppblåst sexism samt stereotypa 
könsroller.
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3. Brist på självförtroende (kapacitetsgap): Till exempel tvivlade flera kvinnor på sin förmåga 
att ta på sig en ledande roll, till exempel på grund av brist på tidigare erfarenheter. I många fall 
stod det också klart att normer och ideal om vad ledarskap är och innebär stod för ett stort 
inflytande. Denna kategori inkluderade självbedömd brist på erfarenhet och brist på förtroende 
i ledande.

4. Brist på resurser, kompetens och utbildning (kapacitetsgap): Vissa kvinnor beskrev hur 
de saknade många av de nätverk och kontakter som potentiellt skulle underlätta deras roll. En 
del av detta var en brist på stöd specifikt från kvinnliga kamrater, oftast på grund av brist på ett 
kvinnligt nätverk eller specifika sätt att kontakta och ha möjligheter till utbyte och bygga rela-
tioner och stöd. En annan aspekt av detta var av de överordnades eller organisationens brist på 
prioritering av utbildning för kvinnor som tar på sig nya ledarroller. Denna kategori omfattade 
bristande tillgång till utbildning, stödjande tjänster, otillräcklig tid för att utföra de uppgifter som 
krävs samt otillräckliga möjligheter till yrkesnätverk.

De tio fallstudierna kartläggs i det följande enligt vilka av dessa hinder som var i fokus för en 
respons eller en åtgärd och nivån på de resurser som krävs för att genomföra åtgärden.

Respons

Förändra miljön

Könsroller och sexism

Kvinnors och flickors egenmakt

Investera i resurser och kompetens

Finansiell resursnivå 

(ungefärlig budget per år för initiativens 
genomförande eller stöd - observera 
detta inte inkluderar tid från volontärer 
som är en viktig resurs i mycket av den-
na bästa praxis)

Låg: 1000 – 5000 Euro 

Medium: 5000 – 10,000 Euro

Hög: Mer än 10,000 Euro
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4. Europeiska exempel på bästa praxis

 
Bästa praxis #1  
Använda en utbildningsplattform för ledare för att stödja jämställdhet 

 
”Klubbpresidentens kön ska inte spela någon roll, men förhoppningsvis kan jag inspir-
era fler kvinnor att delta i gräsrots- och yrkesledarskap och få in fler kvinnor på ledande 
positioner hos Golf i Sverige. Det behövs verkligen!”

- Maria Möller, ordförande, Svenska Golfförbundet

 

Namn:  “Vision 50:50“

Plats: Sverige

Genomförare: Svenska Golfförbundet

Finansiär: Riksidrottsförbundet 

Period: 2013 – pågående 

Resursnivå: Hög

Fokus: Utveckling av en pedagogisk plattform online, för golfklubble-
dare, med fokus på jämställdhet. Utbildningen är förändringsori-
enterad, så ledare lär sig inte bara om vad som behövs i teorin 
utan också följer en process för att planera och initiera jämställ-
dhetsfokuserade förändringar inom sina specifika golfklubbar.

Respons: Förändra miljö

Ytterligare information: www.golf.se/vision5050

 
Golf har ett rykte om sig att vara extra gammalmodig och i viss utsträckning motståndskraftig 
mot förändring. I Sverige har ledarskapet inom golf nästan helt uteslutit kvinnor fram till helt nyli-
gen: 90 procent av klubbcheferna och ordförandena samt närmare 100 procent av kurschefer-
na är män. 2013 åtog sig Svenska Golfförbundet att förändra situationen efter att ha insett att 
bilden var ett allvarligt hot mot idrottens framtid. Initiativet, vid namn Vision 50:50, lade stort 
fokus på kvinnors deltagande i golf. Detta genom att fokusera på klubbledning och i synnerhet 
på utbildning, som en grund för en långsiktig förändringsprocess. Initiativet identifierade och 
stöttade genomförandet av åtgärder för att öka kvinnors ledarskapsnärvaro och inflytande samt 
utbilda män i ledande roller om hur man ska gå till väga för att skapa och stödja förändringar.
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Process och särskilda aktiviteter:

• En investering från Golfförbundet tillsammans med extern finansiering från en välgören-
hetsstiftelse som ursprungligen möjliggjordes för anställning av en deltidsprojektledare, för 
att bedriva viss bakgrundsforskning samt sätta upp projektmål och en projektplan som 
utgångspunkt.

• Ett pilotprojekt genomfördes sedan med åtta golfklubbar under en tvåårsperiod (2015–
2017). Dessa klubbar arbetade tillsammans med en genusforskare för att utveckla ett in-
nehåll för en webbaserad plattform för jämställdhetsutbildning, och genomgick samtidigt 
själva delar av utbildningen.

• Denna process resulterade i ett webbaserat utbildningsprogram för golfklubbsledare (näm-
ligen ordförande, styrelseledamöter, klubbchef, tränare och greenkeeper). Utbildningen gav 
stöd åt en analys på klubbnivå av jämställdhetsstatus och behov. Hela utbildningen tar tolv 
månader och inkluderar teori samt praktiska övningar och uppgifter. Som exempel får delt-
agarna lära sig om “samtalstid” i möten, informell makt och användning av undertryckande 
taktiker.

• Utbildningen genomförs i grupp av klubbens ledningsgrupp. Under processens gång ut-
vecklar och börjar gruppen genomföra en handlingsplan. Processen omfattar den övergri-
pande organisationen, aspekter som rör deltagande inklusive konkurrens, själva golfbanan 
samt dess ledning inklusive personal. Utvärdering och certifiering av klubben sker i slutet av 
utbildningen. Certifieringen anses vara värdefull standard för klubben att uppnå.
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Resultat:

• Styrelsen för Golfförbundet har avslutat denna utbildning - en av deras resulterande åt-
gärder var att se över förbundsförordningar för att föreskriva att styrelsen ska ha lika många 
män och kvinnor

• En kvinna utsågs till ordförande för förbundet 2017

• Utbildningen har initierats av ledningsgrupper för över 100 klubbar; 20 har slutfört och cer-
tifierats.

• Denna process har genererat flera andra initiativ där många fokuserar på att öka flickors 
och kvinnors deltagande i golf. Ett av dem handlade särskilt om en översyn av golfbanans 
utformning och kvinnors bidrag till denna designprocess.

Framgångsfaktorer: 

I motsats till den allmänna situationen inom golfen så hade förbundets styrelse faktiskt 
lika representation av män och kvinnor vid tidpunkten för då beslutet togs att genomföra 
detta initiativ. Det är troligt att detta spelade en nyckelroll i dess prioritering.

En akademiskt understödd förändringsprocess genererade en utbildning om hög jäm-
ställdhet som omsätts i praktiken genom utveckling och genomförande av en handling-
splan, dvs. att uppföljning och åtgärder har byggts in i processen.

Analysen på klubbnivå underlättar en bedömning av klubbarnas nuvarande status och 
stödjer fastställandet av tydliga mål och indikatorer samt planering av specifika åtgärder 
för att uppnå dessa mål.

Utmaningar och tips: 

Ifråga om enskilda klubbar nationellt har projektet sett små ökningar av kvinnor som sty-
relseledamöter och ordförande. Från ett nästan obefintligt stöd och urval att välja ifrån 
har projektet haft svårt att få in kvinnor på dessa positioner. Dessutom hålls val endast en 
gång om året vilket bromsar processen ytterligare.

Många positioner är fortfarande frivilliga på klubbnivå och omsättningen av människor 
är därför hög. Detta har en negativ inverkan på förändringsprocesser likt dessa som kan 
förlora energi och fokus över tiden.

Kulturella sedvänjor var ett starkt hinder där många på “insidan” agerar i opposition i tron 
att miljön redan är inkluderande och fungerar väl.

Ett sådant här tillvägagångssätt innebär definitivt en långsiktig process och kräver att 
klubbarna har sin egen motivation att engagera sig och fullfölja. I det här fallet finns det 
naturligtvis ett starkt incitament när det gäller framtoning och rykte men klubbarna ser 
också att de behöver detta för att få en hållbar framtid.

“Vi ser en ny generation som har nya värderingar och nya förväntningar på golf och 
därför måste golf förnya sig för att matcha resten av samhället”

- Jenni Lundh, Östersund-Frösö golfklubb 
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Bästa praxis #2  
En social innovationsstrategi för att utmana normer inom coachning

  
“Jag har utvecklats som person och har skapat ett bra professionellt nätverk tack vare 
mitt deltagande i Coach the Future” 

- Deltagare 2018

Namn:  “Coach the Future”

Plats: Umeå, Norrland  

Genomförare: Girls in Sport

Finansiär: Jämställdhetsdepartementet

Period: 2017-2019

Resursnivå:  Hög

Fokus: I flera timmar per månad ”lånar” ett socialt innovationsinitiativ 
professionella kvinnor med idrottsbakgrund från sina respektive 
arbetsgivare och arbetsplatser, för att gå och coacha tjejer inom 
idrotten vid lokala skolor samt fungera som förebilder.

Respons: Könsroller och sexism

Ytterligare information: www.girlsinsport.se/coachaframtiden

 
Detta initiativ syftade till att belysa något av den vanligaste okunskapen kring varför många 
kvinnor väljer att inte ta på sig idrott-coachningsroller. Genom initiativet testades specifika idéer 
kring vilka förändringar som behövs för att engagera och involvera fler kvinnor. Specifikt:

1. Att coachning eller ledarskap inte innebär en extra tidsförlust på bekostnad av familjetid på 
kvällarna eller på helgerna

2. Att ha entusiasm för idrotten är det enda kriteriet ifråga om kompetens att coacha

3. Att ha möjlighet att dela erfarenheter och stötta i coachningsprocessen av andra kvinnor.

Nuvarande normer kring idrott och frivillig coachning av ungdomar är ett betydande hinder 
för kvinnor - hur saker och ting görs är till stor del inrättade för att passa mäns tidtabeller och 
preferenser. Detta initiativ gav en väg runt detta hinder och gick ut på att pröva ett alternativ. 
Genom att engagera stöd från lokala företag och skolor i detta fick flickor, som en del i deras 
vanliga läroplan, idrottscoachning av kvinnor.

Investera i resurser och kompetens
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Process och särskilda aktiviteter:

• Rekrytering av företag till schemat, inklusive allt från nationella organisationer till lokala 
familjeföretag. Urval av kvinnor från dessa organisationer, med bakgrund eller intresse för 
idrott. Inte nödvändigtvis på yrkesmässig nivå men med tillräcklig kompetens för att under-
visa eller stötta flickor.

• Identifiering av flickors klasser i lokala skolor och tidtagning av lektioner tillsammans med 
skolpersonal

• En 10 veckors grupprocess för kvinnor fokuserade på självkännedom och ledarskap med 
intermittent coachning av flickor och efterföljande delning och reflektion via en online-grupp. 
Grupprocessen utvecklade innehåll utifrån en framväxande grund. Ämnen som ingår be-
handlar känslomässigt välbefinnande, engagerande och kontaktandet av andra, stress, ob-
serverande och utmanande av stereotyper.

• La till sociala evenemang för gruppen kvinnor

• CSR och media arbetar med kvinnornas arbetsgivare för att kommunicera sitt deltagande 
och sina värderingar i relation till ledarskap, jämställdhet, deltagande i samhället och vikten 
av hälsa och idrott.
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Resultat:

• 20 kvinnor från cirka 15 olika företag har genomfört schemat under loppet av två år och 
har tillsammans cirka 70 utbildningar för tonårsflickor. Idrotter från allt mellan ishockey och 
bergsklättring till yoga och dans. Flickor och deras lärare uppskattade mycket kontakttiden 
med kvinnliga förebilder.

• Ökad medvetenhet om vikten av att få in fler kvinnor i idrottscoachning och ledarroller, via 
föredrag, evenemang, press och CSR-material (inklusive artiklar om hur enskilda företag 
fokuserar på kvinnors ledarskap och berättandet av enskilda kvinnor deltagare etc.).

Framgångsfaktorer:

Det starka lokala intresset för social innovation och de senaste affärstrenderna

Väletablerad kompetens inom ledarskap och personlig utveckling finns internt i genom-
förande-organisationen

Stark renommé hos den genomförande organisationen samt och lokalt stöd för densam-
ma från företag och även från ett lokalt nätverk av aktiva eller idrottintresserade profes-
sionella kvinnor

Starka och väletablerade relationer med lokala skolor gjorde att logistiken och sche-
maläggningen gick smidigt.

Utmaningar och tips: 

Detta tillvägagångssätt kan vara svårt att genomföra i en stor stad med stora reseavstånd 
för kvinnor mellan deras hem, arbetsplats och coachningsmöten

Det är viktigt med ett stort engagemang från deltagande skolor - de kvinnor som deltar 
behöver känna att deras tid är värdefull och uppskattad och en del av detta kommer från 
hur de tas emot och får stöd i skolan.

 
”Även om vi vet att vi gör skillnad så vill vi göra mer. Vi känner att vi har ett inflytande på 
deras liv. Vi vill göra mer för dem!” 

- Kvinnlig tränare
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Bästa praxis #3  
Använda språk för att stödja utbildning och katalysera förändring

 
“Utan stöd från styrelsemedlemmarna och det förtroende jag behövde kunde jag inte 
utveckla mitt arbete eller vara till mig bästa i arbetet med teamet. Kvinnor kan inte lika 
lätt som män utnyttja de möjligheter de ges och vi måste komma ihåg detta varje gång 
vi vill hjälpa dem” 

- Patrycja Narkun

 

Namn:  “The Alternative Sports Club” 

Plats: Warszawa, Polen 

Genomförare: Alternatywny Klub Sportowy ZŁY

Finansiär: Insamling från klubbsupportrar och medlemsavgifter

Period: 2015-ongoing

Resursnivå:  Medel

Fokus: Detta är en helt demokratisk fotbollsklubb byggd och förvalta av 
en sammanslutning av klubbfans. Klubben har fokus på att an-
vända fotboll som ett verktyg för utbildning och social förändring, 
inklusive ett specifikt fokus på lika ledarskap och inflytande både 
inom idrotten och i samhället i ett bredare perspektiv.

Respons: Könsroller och sexism  

Ytterligare information: http://aks-zly.pl 

 
AKS - en fotbollsklubb som skapades av entusiaster som förenades i en gemensam vision om 
en helt ny strategi för fotboll. De ville skapa en klubb där alla var jämlika och där varje medlem 
kunde påverka beslutsprocessen. Så skapades Alternatywny Klub Sportowy ZŁY! Även om 
presidenten och medlemmarna i styrelsen väljs leds klubben av ett kollektiv på cirka 40 per-
soner. Denna klubb har blivit ett mycket framstående initiativ inom den polska idrottens historia, 
som verkar utifrån idén om att fotboll inte bara som en idrott att följa och njuta av utan också ett 
pedagogiskt verktyg för att skapa systemförändringar när det gäller att stödja och stärka flickor 
och kvinnor i fotboll samt arbetar med integration av barn och flyktingar. Klubben är vida känd 
för detta arbete, bland annat för att aktivt främja jämställdhet och att bekämpa rasism och våld. 
Denna pedagogiska roll är betydande med tanke på de flera 1000-tals tittarna och följarna. 

Kvinnor och flickors egenmakt
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Process och särskilda aktiviteter:

• En kvinna utsedd till ordförande i klubben 2015. Den grundades med avbrott från tradi-
tionen. Dessutom två kvinnor som damlagstränare och administratör, som båda anses vara 
ledande roller.

• En kvinna och en man arbetar tillsammans som talespersoner och klubbens uppsökande 
strategi säkerställer att båda involveras i varje offentligt uttalande. Jämställdhet upprätthålls 
också i media-framträdanden inklusive med ledning, supportrar och spelare.

• En ny kommunikationsstrategi har utvecklats med starkt fokus på skrift- och talspråk och 
dess inflytande på mäns och kvinnors lika deltagande, inklusive officiella dokument och so-
ciala medier. Till exempel ger användandet av språkliga former (maskulina kontra feminina) 
negativa effekterna genom att effektivt göra kvinnor mindre viktiga eller frånvarande.  Klub-
ben bestämde sig för att använda maskulina och feminina substantiv och pronomen för att 
hänvisa till både män och kvinnor även om officiella brev eller klubbregler kommer att skilja 
sig i längd eller vara mindre bekväma att skriva och läsa.

Resultat:

• 2019 vann AKS ZŁY UEFA:s prestigefyllda pris för Bästa Gräsrotsklubb. Klubben erkändes 
inte bara för sitt gräsrotsengagemang utan specifikt för sitt lika deltagande av fans och 
medlemmar i beslutsprocessen och det strategiska arbetet i klubben. Klubben är ett ex-
empel på hur en ideell, framgångsrik idrottsorganisation kan hanteras, och uppmanas att 
regelbundet delta i väl synliga paneler och debatter på grundval av denna innovation.

• Ökad medvetenhet bland medlemmar och anhängare om att de stereotyper som finns hos 
kvinnors och flickors omgivning starkt formar deras livsval, bland annat i förhållande till 
karriär och fritidsaktiviteter. Att uppmärksamma denna aspekt av klubbens uppdrag under 
olika typer av framträdanden och evenemang, inklusive bolagsstämma eller sektionsmöten. 
Fallet med vår tidigare president är ett bra exempel när hon tog ställning som heltidskonsult 
i Supporters Direct som förstärker fans till andra klubbar i Europa för att utveckla strukturer 
på gräsrotsnivå.

• Framtida planer på en kvinnlig tränare för herrlaget

• Professionell utveckling av kvinnor i ledande roller i klubben har återspeglats i inträdet till 
nya nätverk och deras efterföljande rekrytering.
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Framgångsfaktorer:

Klubben tog sig an utmaningen att organisera gräsrotsgemenskapen för att främja förän-
dring för polsk damfotboll. Ett sådant tillvägagångssätt skulle kunna överföras till vilken 
idrottsdisciplin som helst men kräver ett verkligt samarbete mellan kvinnor och män på 
grundval av enigheten om att män för närvarande är mer benägna att inneha maktposi-
tioner inom idrotten

Massor av medieintresse och stöd för klubbarnas värderingar och aktiviteter, stödjande 
opinion och intresse från idrottsbranschen.

En innovativ, transparent och inkluderande affärsmodell för att driva klubben.

Alla medlemmar och supportrar gör frivilliga insatser och ekonomiska resurser för klub-
ben i kom tidiga faser ofta från konserter och annan insamlingsliknande händelser. Spon-
sorer följde efter när klubben blev mer känd. Kompetens i klubben när det gäller coacher, 
studenter som studerar kön samt rimlig medie- och PR-kommunikation

Utmaningar och tips: 

Att arbeta med språket kan vara tidskrävande och kräver engagemang och specifik kom-
petens inom klubben men är ett kraftfullt verktyg för att katalysera bredare förändring.

 
”Om vi inte går med på det som redan finns så kommer vi inte att finnas. Därför bestäm-
de vi oss för att arbeta för att få in fler kvinnor och flickor på arenan, vilket gjorde dem 
synliga och deras röster hörbara”

 - Anonym
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Bästa praxis #4  
Stödja kontakter och framsteg genom idrottevenemang endast för kvinnor

“RNP är ett bra exempel på att stärka kvinnor inom idrott” 

- Elena Linari, försvarare i det italienska landslaget

 

Namn:  “Ragazze nel Pallone” (Flickor i bollsporten) 

Plats: Padova, Italien

Genomförare: Ragazze nel Pallone - en frivilligorganisation

Finansiär: Evenemanget organiseras och drivs av volontärer och stöds gen-
om donationer och praktisk hjälp från vissa lokala företag

Period: Varje år, 3 till 5 dagars evenemang sedan 2009

Resursnivå:  Hög

Fokus: Ett “kvinnovänligt” idrottevenemang som syftar till att skapa so-
ciala kontakter och nätverksmöjligheter mellan flickor och kvin-
nor. Genom sin synlighet syftar evenemanget också till att skapa 
politiska påtryckningar för ökat stöd till damidrotten

Respons: Kvinnors och flickors egenmakt

Ytterligare information: https://www.ragazzenelpallone.it/

 
Ragazze nel Pallone är det största idrottevenemanget för flickor och kvinnor i Italien. Som ett 
självständigt evenemang samlar det cirka 1000 idrottare och idrottälskare varje år från hela 
Italien och utifrån för att njuta av idrottsturneringar, debatter om jämlikhet och ledarskap, nöje 
och vänskap. Syftet är att bygga upp kontakter mellan de flickor och kvinnor som deltar. Därig-
enom stödja förändringar i idrotten på andra nivåer genom att stärka rollen för flickor och 
kvinnor, från enbart deltagare såsom idrottare eller volontärer till tränare och idrottchefer, som 
kan vara inspirerande exempel för andra flickor och kvinnor. I själva verket är evenemanget en 
katalysator för kvinnors ledarskap genom att stödja skapandet av fler kontakter och nätverk, 
genom att ändra synlighet och genom att skapa och stötta förebilder. Nyckeln till denna effekt 
är att evenemanget organiseras och drivs helt självständigt och väljer att vara fritt från insti-
tutionella gränser eller sponsorernas krav, som kan äventyra dess mål. Det är helt utformat, 
planerat och realiserat av flickor och kvinnor, som därför tar på sig ledande roller inom olika 
områden (kommunikation, samtal, olika idrotter) och relaterar sig direkt till idrott och inblandade 
offentliga institutioner och intressenter. Detta är ytterligare en katalysator och ett tydligt exem-
pel på ett nytt sätt att göra saker och ting.

Investestering i resurser och kompetens
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Process och särskilda aktiviteter:

• Under 2009 bestämde sig en grupp kvinnor, som motiverades av bristen på bra idrottsev-
enemang för kvinnor, att starta ett eget evenemang där kvinnor kunde träffas, spela tillsam-
mans, utbyta idéer och möjligheter i en trygg miljö. De ansåg att det var viktigt att skapa 
något som uppfyllde deras behov och förväntningar snarare än de män som dominerar 
italienska idrottsevenemang.

• I början handlade evenemanget bara om fotboll men publiken har vuxit kraftigt från 16 olika 
lag 2009 till 54 under 2018. Evenemanget är nu också värd åt en riktig mångfald av idrotter 
inklusive allt från basket till ultimate frisbee. Kvinnor reser inte bara från hela Italien utan 
också från andra håll i Europa för att delta.

• Evenemanget har för varje år som gått förbättrat och breddat de aktiviteter som erbjuds 
deltagarna och har också blivit ett hem för andra kvinnors idrottsinitiativ med tanke på den 
höga standard som det erbjuder.

• Evenemanget kombination av seriösa och roliga aktiviteter, till exempel att blanda debatter 
om jämställdhet och ledarskap med mer lättsamma aktiviteter, har haft en positiv effekt 
på att engagera fler kvinnor och en bredare publik i allmänhet inom viktiga ämnen. Denna 
förändring och ökningen av engagemang har varit stabil sedan 2009.

Resultat:

• Kvinnliga deltagare har rapporterat att de känner sig säkrare och mer benägna att begära 
uppmärksamhet och omsorg för sina specifika behov och förväntningar inom idrott och 
anordnandet av idrottsevenemang. Detta vilar främst på att ha sett och upplevt ett exempel 
på en idrottshändelse fullt tillägnad kvinnor, och skapad av kvinnor. Kvinnor är aktiva ledare 
och arrangörer som uppmuntras att fatta beslut och ta ansvar utan några män ovanför dem.
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• Vanliga fördomar och antaganden om kapaciteten hos ett kvinnligt idrottsevenemang för 
att locka deltagare och erbjuda en kvalitetsupplevelse av idrott, fritid och nätverkande har 
utmanats ordenligt genom evenemangets popularitet, inklusive hur det återspeglas i frågor 
nu om att öppna upp för män.

• RNP erbjuder en fantastisk inlärningsupplevelse för flickor och kvinnor inom idrotten - främst 
unga idrottare och aktivister, att ta ansvar och ledande roller i att organisera stora idrottsev-
enemang. I de flesta idrottsevenemang i Italien ser vi i själva verket kvinnor mestadels på 
grundläggande nivå eller verkställande nivå under övervakning och beslut av män, särskilt 
om de är unga. RNP försöker värdera och öka flickors och kvinnors kompetens och ge dem 
roller som direkt beslutsfattande och ledande i hela processen (vilket är en årlig process) 
som leder till evenemanget.

Framgångsfaktorer:

Oberoende från institutioner och avtalsbaserad sponsring gör det möjligt för eveneman-
get att också utveckla sitt politiska intresse och sända ett starkt budskap, till förmån för 
behovet av förändring när det gäller stöd för damidrott och förändringar i idrottskulturen. 
Bortsett från det roliga och nätverkande har detta evenemang varit en plats för att dis-
kutera och belysa allvarliga frågor för damidrott och få ökad uppmärksamhet för sådana 
frågor. Denna balans har varit ovärderlig för evenemangens framgång genom åren och 
engagerandet av fler kvinnor i dessa samtal.

Utmaningar och tips: 

De största hindren beror på bristen på stabilitet i organisatoriska resurser - bortsett från 
de frivilligt som bidrar med sin tid har evenemanget ingen grundläggande resursbas. 
Dessutom är den otillräckliga uppmärksamheten i medierna och det allmänna ekonom-
iska stödet en utmaning på grund av det låga intresset för damidrott i Italien. En annan 
utmaning har varit svårigheten att upprätthålla balansen mellan många kvinnors begäran 
om att behålla evenemanget “endast kvinnor” och möjligheten att öppna upp för mäns 
deltagande för att öka det totala antalet deltagare och även diversifiera bidraget. Tanken 
är att ett manligt perspektiv ska kunna tillföra nya värderingar och idéer, samt öka mö-
jligheterna till större genomslag när det gäller att ta itu med bredare utmaningar för kvin-
nors ledarskap och synlighet inom idrotten. Detta är fortfarande en mycket öppen fråga 
för evenemanget. Arrangörerna undersöker hur man navigerar genom detta med tanke 
på de potentiella konsekvenserna för hållbarheten i ett evenemang som huvudsakligen 
finansieras av prenumerationer och som representerar ett banbrytande idrottinitiativ för 
kvinnors endast. För närvarande finns det en kompromiss om att begränsa mäns delta-
gande under kvällar och nattaktiviteter till att omfatta kvinnliga vänner och familjemed-
lemmar.

 
“Ragazze nel Pallone är en utmaning född att ge värderingar och innehåll till kvinnlig 
idrott, och har med tiden visat att kvinnor kan samarbeta och övervinna svårigheter för 
att nå bra resultat” 

- Elisabetta Torresin, RNP-grundare
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Bästa praxis #5  
Att använda idrott som ett verktyg för att stödja flickors  
ledarskapsutveckling

”Jag har börjat tro på mig själv mer. Att istället för att säga att jag inte vågar försöka så 
säger jag: Jag kan! Jag lärde mig det när vi gjorde bergsklättring “ 

- Strong Girls deltagare

Namn:  The Strong Girls Project

Plats: Sverige, internationellt 

Genomförare: Girls in Sport

Finansiär: Arvsfonden

Period: 2016 till  2018

Resursnivå:  Hög

Fokus: Strong Girl är ett program med ett idrotts- och utomhusäven-
tyrs-tema som ger och främjar fysiskt och känslomässigt välbefin-
nande hos tonårsflickor och bygger färdigheter såsom ledarskap, 
självkännedom och konfliktlösning.

Respons: Kvinnors och flickors egenmakt

Ytterligare information: https://www.stronggirlsproject.com

Strong Girls är ett idrotts- och utomhusäventyrsbaserat program för ledarskap och personlig 
utveckling som syftar till att “bygga tjejer som är starka på insidan, mentalt och känslomässigt, 
och starka på utsidan - fysiskt och energimässigt”. Programmet genomgick omfattande test-
er och utveckling av en icke-statlig organisation med erfarenhet av att arbeta med flickidrott. 
Organisationen sammanställde en handbok i syfte att leda, andra steg för steg, genom en 
process för att upprätta sitt egen Strong Girls-program. En viktig motivering till utvecklingen av 
programmet var behovet av att stödja flickors ledarskap och självkännedom med hjälp av idrott 
som verktyg för egenmakt.

Process och särskilda aktiviteter:

• Projektet tillbringade två år åt att utveckla och testa olika sätt att erbjuda flickor idrott utan-
för den typiska skolidrottens format, i synnerhet åt de flickor som inte är särskilt engagerade 
i fysisk aktivitet. Målet var att erbjuda en ny och bättre erfarenhet av idrott och samtidigt 
leda flickor igenom en process av självutveckling inklusive ledarskapsförmåga, emotionell 
intelligens och samhällsengagemang. Programmet innehåller också diskussion om ut-
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manande frågor som kroppsuppfattning, sociala medier, trakasserier från pojkar, mobbning 
och andra ämnen.

• Små grupper på 10–15 flickor deltog, de flesta av dem i åldrarna 13-16. Programmet drevs 
under testperioden i samarbete med tre lokala skolor.

• En handbok som presenterar läroplanen skrevs för att stötta andra lärare, föräldrar eller 
idrottstränare angelägna om att använda idrott som ett verktyg till stöd för flickors ledar-
skap. Utbildningar drevs också för dem som redan arbetar med tonårsflickor.

Resultat:

• Ett 80-tal flickor slutförde programmet under dess utveckling och testning.

• Handboken gjordes tillgänglig gratis att läsa på nätet och användarna har spridit sig inte 
bara över Sverige utan även till Australien, USA och Hong Kong.

• En privat FB-grupp av dessa har tagit sig igenom Strong Girls utbildning och är aktiva 
användare av materialet och delar frågor och erfarenheter för att stödja varandras lärande 
och arbeta med grupper av flickor i sina egna respektive skolor eller idrottsföreningar. Flera 
andra mindre projekt som vill använda programmet håller på att etableras.
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Framgångsfaktorer:

Att ge flickorna chansen att prova flera idrotter som typiskt mer betraktas som lämpliga 
för män eller pojkar. Aktiviteter som tyngdlyftning, en zip-linje genom skogen och is-simn-
ing utmanade deras egen uppfattning om sig själva och vad de är kapabla att göra. De 
fick sedan stöd i av detta tankesätts överföring till andra delar av sitt liv, inklusive skola, 
relationer och medborgerligt engagemang.

Att ge flickorna språk att använda för att dela och reflektera över sina erfarenheter samt 
viss grundläggande utbildning kring känslor som rädsla eller sorg är också kraftfulla verk-
tyg i denna ålder och viktiga grunder för ledarskap.

Med hjälp av en solid teoretisk ram ledde utvecklingen till producerandet av ett riktigt 
robust och effektivt program. När till exempel programmet ska inrättas och genomföras i 
en skola så leds lärare genom en självreflektionsprocess som gör det möjligt för dem att 
titta på eget ledarskap och nå självkännedom för att bättre kunna stödja flickorna.

Utmaningar och tips: 

I Sverige har många tjejer i denna åldersgrupp utmaningar med ångest, varianter av de-
pression och andra problem, vilket innebär att deras engagemang i ett program som 
detta kan kräva en mycket engagerad och skicklig programledare.

Att arbeta inom skolsystemet kan vara en utmaning när personalen är begränsad och 
kommunikationen ofta inte fungerar på bästa sätt. Att arbeta i mer resursstarka skolsys-
tem och med mindre grupper av flickor kan mildra några av dessa svårigheter. På det 
hela taget är det avgörande med stödet från en engagerad rektor som erkänner idrottens 
kraft att uppnå dessa mål och som aktivt vill bidra till att stödja flickors utveckling och 
ledarskap under hela skolprocessen.

Att börja arbeta med unga flickor kan vara fördelaktigt eftersom idéer om ledarskap, 
självkontroll, att tala upp i en grupp och värdera dina egna idéer och åsikter verkar bildas 
mycket tidigt. Detta arbete belyste hur väl etablerade några av dessa kulturella normer 
och beteenden redan kan vara när en flicka når 13 års ålder. Oavsett det så finns ett be-
hov av att “ångra” de skador som redan orsakats, samt att försöka bygga och utveckla 
nya kapaciteter.

 
”Jag har verkligen utvecklats, jag vet inte, det känns bara så. Det känns bra!” 

- Strong Girls-deltagare 
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Bästa praxis #6  
Stödja mentorskap i karriärövergångar

 
“Programmet och min mentor gav mig utrymme för utbyte och gav viktiga idéer för min 
karriär efter tävlingsidrott.” 

- Amelie Kober, OS-medaljör

 

Namn:  “Som en blandad dubbel till toppen”

Plats: Tyskland och andra länder i Europa

Genomförare: Den tyska olympiska idrottskonfederationen (DOSB)

Finansiär: Olympisk solidaritet

Period: Etablerades 2012, fyra omgångar hittills och har genomfört yt-
terligare fyra rundor. Den nuvarande 12 månadersrundan som 
sträcker sig över 2018/-19 

Resursnivå:  Hög

Fokus: Stötta kvinnor övergång från en atletisk karriär till ledande posi-
tioner.

Respons: Investera i resurser och kompetens

Ytterligare information: https://gleichstellung.dosb.de/themen/mentoring/

 
Idrottare utvecklar hög kompetens inom många personliga och yrkesmässiga färdigheter under 
hela sin atletiska karriär: Disciplin, beslutsamhet, självsäkerhet och uthållighet. Dessa är alla 
nödvändiga för framgångsrika ledarroller både inom och utanför idrottsarenan. “Som en blan-
dad dubbel till toppen” är ett system som direkt arbetar för att öka antalet kvinnor i ledande 
roller. Detta mentorprogram syftar till att stärka unga kvinnor som är före detta idrottare och 
även intresserade av antingen en karriär som tränare eller i en ledande roll inom professionel-
la idrottsorganisationer. Mentorerna som deltar i programmet, både manliga och kvinnliga, är 
framgångsrika och erfarna ledare i idrottsorganisationer.

Process och särskilda aktiviteter:

• Programmet genomfördes första gången 2012 och har genomfört ytterligare fyra omgångar 
sedan dess. Varje runda sträcker sig över tolv månader, men många deltagare håller kon-
takten med sina mentorer och sina kamrater efter programmets slut.

• Den tolv månader långa programmet omfattar regelbundna workshoppar i tyska och andra 
europeiska städer (fyra sessioner under tolv månader) samt individuell korrespondens mel-
lan adepter och mentorer däremellan samt möten hålls i samband med större evenemang 
och konferenser vid DOSB
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• Mentorer fungerar som coacher i utvecklingen av specifika färdigheter och kompetenser. 
Adepter får också insikter i nationella och internationella idrottsorganisationer - en viktig 
grund för dem att förstå idrottspolitiska strukturer och att bygga ett starkt professionellt 
nätverk.

• Ett fokus i programmet är att utforska sätt att koppla de färdigheter, som adepterna har fått 
genom sin karriär som professionella idrottare, till karriärmöjligheter i organiserad idrott. 
Programmet innehåller till exempel seminarier om kommunikationsförmåga och omedveten 
partiskhet.

• En medvetandehöjande komponent ingick för att öka kunskapen om den roll som personlig 
och professionell utveckling via mentorskap har, och därmed utmana uppfattningar bland 
idrottsförbund om att programmet rätt och slätt syftade till att främja kvinnor

• Adepters och mentorers synlighet på olympiska kommitténs evenemang för att öka med-
vetenheten om programmet, jämföra dess betydelse och erbjuda sammanslutningens rep-
resentanter möjlighet att ta reda på mer om programmet.

• En extern utvärderingsrapport beställdes 2017 efter de tre första omgångarna för att ytter-
ligare förbättra programmet.
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Resultat:

• Efter de tre första omgångarna hade 50 procent av alumnerna lyckats få heltidsjobb inom 
idrotten.

• En extern utvärdering av programmet visade följande viktiga resultat: 90 procent av delt-
agarna är motiverade att ta på sig en chefsposition och planerar en relaterad karriär.

• Utan tvekan främjade programmet och godkände diskussionen om behovet av strategier 
för personalutveckling inom idrotten.

Framgångsfaktorer:

Att ge stöd åt tidigare idrottare som brinner för idrott, och förstå behoven hos andra idrot-
tare, verkar resultera i mycket motiverade adepter när de är redo att gå ut och söka efter 
nya positioner. Att först kunna fokusera på idrott och sedan gå över till en ledarskaps-
fokuserad karriär ger mer stabilitet än då kvinnor har försökt att tävla och parallellt ta på 
sig en ledarroll.

Värdet av att tidigare idrottare tar på sig ledarroller är ganska väl etablerad, men den 
största framgången kommer när mer stöd ges direkt ifrån relevanta förbund. Till exem-
pel vänder sig vissa nationella förbund, såsom badminton och rodd, även till tidigare 
elitidrottare i sina program, till exempel för att utbilda dem till tränare. I framtiden syftar 
programarrangörerna till att etablera närmare samarbeten med förbunden.

Utmaningar och tips: 

Begreppet personlig utveckling har haft liten tidigare uppmärksamhet inom den tyska 
idrotten, vilket har gett några lärdomar om hur sådana förkunskaper och sådan medvet-
enhet kan öka förståelsen och mottagligheten. Den uttryckliga inriktning och främjan-
det av kvinnliga adepter leder till att programmet uppfattas som en åtgärd för att främja 
kvinnor, snarare än mer korrekt som en åtgärd för personal och därmed professionell 
utveckling. Denna felaktiga uppfattning ledde till att programmet togs mindre allvarligt av 
förbunden och betraktade mindre högt. Därför är det viktigt att lyfta fram fokus på per-
sonlig utveckling och dess nytta.

 

“Du får ut mycket av mentorskap eftersom du får chansen att reflektera över saker du 
vanligtvis inte skulle tänka på.” 

- Deltagande mentor
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Bästa praxis #7  
En nationell serie ledarskapskurser för kvinnor inom idrott

 
”Inom idrotten har kvinnor liksom sina manliga kollegor länge varit huvudpersoner, men 
det finns fortfarande mycket att göra på ledarfronten. Detta är ett ämne av gemensamt 
intresse, att stimulera kvinnors närvaro i beslutsfattande roller på alla nivåer”

- Rossana Ciuffetti, chef för CONI School of Sport.

 

Namn:  Women’s Leadership Course of CONI

Plats: Italien, Rom, Napoli, Milano

Genomförare: Italienska nationella olympiska kommittén (CONI) 

Finansiär: Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)

Period: Februari 2019 - pågående 

Resursnivå:  Låg

Fokus: Att öka antalet kvinnor i ledande positioner genom en kortsiktig 
engångsinsats inriktad på direktrekrytering

Respons: Förändra miljö 

Ytterligare information: https://coni.it 

 
Italiensk idrott har extremt lågt deltagande av kvinnor inom ledarskap - under tio procent enligt 
CONI:s forskning. Den nationella olympiska kommittén ville uppmuntra kvinnor att delta i valet 
på styrelsenivå och ta på sig ledarroller och beslutade därför att genomföra en rad workshoppar 
för kvinnor med detta intresse. Utbildningen innehöll grundläggande information om vikten av 
kvinnors deltagande och engagemang i idrottsvärlden samt information om saker som utbyte 
av kvinnors erfarenheter och diskussion om ämnen som sträcker sig från emotionell intelligens 
till valdynamik. Denna workshopserie var avsedd som en igångsättning och engångsinsats för 
att verka för relaterade mål i kvinnors ledarskap på nationell nivå.

Process och särskilda aktiviteter:

• En dag med workshoppar genomfördes i olika städer i Italien. De innebar föreläsningar och 
aktiviteter, inklusive ett fokus på erfarenhetsdelning från kvinnor (medan både män i befint-
liga ledande roller och kvinnor deltog)

• Kursen marknadsfördes via webbplatsen för School of Sport, nyhetsbrevet, de nationella 
idrottsförbundens webbplatser och sociala nätverk som Facebook och CONI:s Instagram 
med nyheter, inlägg och PR-videor.

Investera i resurser och kompetens
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• Utbildningen omfattade teman som: Olika färdigheter men samma styrka när det gäller att 
uppnå mål mellan män och kvinnor; diskussion om ledarskap, självcoachning och själveffe-
ktivitet; vikten av och förbättring av känslomässiga färdigheter; lära sig att observera andra 
för att förbättra sig själv.

• Det har också funnits många idrottare - män som kvinnor på högsta nivå, som har vittnat 
som idrottsmän och ledare.

Resultat:

• Deltagandet var mycket stort, totalt 167 personer, varav 37 män och 130 kvinnor.

• Den olympiska kommittén enades om att det vid nästa val måste finnas en minimikvot för 
kvinnor på 30 procent som tar plats i styrelsen i varje regionalt idrottsförbund. Det är dock 
oklart vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå detta mål.

• En ny utgåva av workshoppen har redan planerats till 2020.

Framgångsfaktorer:

Initiativet uppmärksammades väl i nationella tidningar och fick därför stor uppmärksam-
het, bland annat genom att hjälpa till att sprida budskapet bland behöriga kvinnor, varför 
entusiasmen för att delta blev mycket hög.

Dessutom stöddes detta genom den italienska nationella olympiska kommitténs delta-
gande i samarbete med de enskilda idrottsförbunden.

Utmaningar och tips: 

Som typiskt är med engångsinsatser med mindre välstödd och planerad uppföljning så 
uppstår det med tiden en förlust av intresse eller prioritering av frågorna. Att öka tillgån-
gen på kvinnor på befattningar var det centrala målet. Detta är början på en väg mot att 
faktiskt ha dessa kvinnor på plats. Mer tid, resurser och engagemang kommer att behö-
vas för att genomföra påtagliga förändringar.

Sådan utbildning måste anpassas till det kulturella sammanhang där den genomförs - i 
Italien behövs en särskild strategi som bygger på var samhället befinner sig. På andra 
platser behövs denna medvetenhet för att undvika att sikta för lågt eller för högt.

 
“Jag är mycket glad över att ha varit involverad i detta projekt och att kunna ge mitt 
vittnesmål. Jag måste säga att mycket intressant var de andra vittnesmålen från talare 
på högsta nivå som verkligen ger positiva exempel på området för att ge kvinnor alltmer 
kvalitet och alltfler färdigheter.” 

- Alessandra Sensini, olympisk vindsurfing-mästare och vice VD för CONI
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Bästa praxis #8  
Att använda utbildning på högre nivå för att öka kvinnors  
representation i styrelserummet

 
“Jag kommer att bli mentor på Kick It Out-konferensen i april, något som inte skulle ha 
erbjudits eller accepterats före detta program.”

- Deltagande program

 

Namn:  The FA “Women in Leadership” Programme

Plats: Storbritannien

Genomförare: UK Football Association och Institute of Directors

Finansiär: UKFA och IOD

Period: 2017

Resursnivå:  Hög

Fokus: Specialiserad och avancerad utbildning av en liten grupp utvalda 
kvinnor som redan har ledande roller, för ett seniort ledarskap 
inom professionell fotboll

Respons: Investera i resurser och kompetens

Ytterligare information: https://www.iod.com/training/iod-approach/expertpractitioners

 
Detta program inleddes särskilt för att ta itu med bristen på kvinnlig representation på styrelse-
rumsnivå. Programmet syftade till att identifiera, stödja och handleda kvinnor med dokument-
erad potential och engagemang för att uppta styrelseplatser inom fotbollen.  FA arbetade med 
Institute of Directors (en nationellt erkänd organisation för företagsledarskap i Storbritannien) 
för att utforma programmet kring fyra specifika mål: 

1, Bredda poolen fotbollstalanger; 

2, klargöra antidiskrimineringsreglering och sanktioner; 

3, skapa förtroende för att rapportera diskriminering och; 

4, öka kunskapen och medvetenheten.
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När det gäller innehåll och verksamhet fanns det två punktstrategier - individuella och organi-
satoriska:

 a)  Individ: Öka självkännedom och öppenhet för personligt lärande och utveckling; identifi-
era lösningar på specifika arbetsrelaterade frågor; förbättra den personliga effekten och 
prestationen; verktyg för att hantera stress, konflikter eller kriser; förbereda sig för kar-
riärutveckling och gå med i styrelsen.

 b)   Organisatoriskt: Större engagemang för och insatser från styrelseledamöter och högre 
chefer; behålla talang och hålla personalen engagerad; mer kreativa ansatser vid affärspla-
nering; förbättra förvaltningen av övrig personal; bygga positiva relationer mellan människor 
och avdelningar; underlätta införandet av ny kultur i näringslivet.

 
Process och särskilda aktiviteter:

• FA nominerade tio kvinnliga kollegor till ett utbildningsprogram på avancerad nivå av IoD, 
som sedan fick exklusiv tillgång till ledande yrkesutövare för att utveckla sin ledarskaps-
förmåga inför seniort ledarskap
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• Ett fem-månaders program, vari ingår två workshoppar (en på fyra dagar samt en enskild 
dag för ytterligare coachning) med tid fördelad mellan workshopparna för reflekterande 
lärande, och ytterligare coachning för att fördjupa och tillämpa de kunskaper som förvärvats

• Coachningssessioner fokuserade på beteende och affärsmedvetenhet. Dessa gavs mycket 
högt betyg av deltagarna, så högt att FA sedan investerat i ytterligare coachningssessioner 
både för programmets deltagare och för annan personal.

• Deltagarna får första-hands erfarenhet av de invecklade detaljerna i styrelserummets arbet-
sklimat, vid en A-listad idrottsorganisation, samtidigt som de utbildas av expertutövare och 
har möjlighet att ge återkoppling till programmet,

Resultat:

• Programmet visade något som borde vara självklart för alla på styrelsenivå: Om begåvade 
kvinnor beviljas tillgång, coachning och mentorskap i idrottsledning är till nytta för varje 
idrottsorganisation och kan ta sig till styrelseposter

• Påverkade FA:s strategi för coachning och mentorskap och utlöste ökade investeringar i 
coachning, särskilt för arbetsplatsintegration
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Framgångsfaktorer:

Programmet, som endast var inriktat på tio kvinnor, möjliggjorde en värdefull investering 
i och kvalitetshöjning av deras utbildning.

Införandet av individuell coachning var en stor framgång - alla deltagare trodde att det 
effektivt förändrade deras beteende och företagens medvetenhet.

Fokus på samverkande lärmiljö bort från en strikt klassrumsmiljö öppnade upp nya kom-
munikationskanaler och idéutbyte. Detta gjorde det möjligt för deltagare från olika region-
er, klubbar och roller inom organisationen vilket visade sig vara mycket värdefullt för FA 
och dess anställda då det öppnade nya kommunikationskanaler och idéutbyte

Användandet av det mångsidiga tillvägagångssättet grupplärande ihop med parvis coach-
ning gav individualiserat stöd och professionaliserade programmet. En sådan investering 
lönar sig verkligen när det gäller djupet av den skicklighet och insikt som deltagarna når.

De praktiska delarna av programmet inklusive simuleringar och grupparbete nämndes 
som värdefullt för många av deltagarnas lärande, något som återspeglas i yttrandena från 
IoD-medlemmarna.

Utmaningar och tips: 

Rekrytering kräver mer eftertanke - ifall mer av en headhunting-stil används kommer det 
att få konsekvenser för de utvalda kvinnorna.

För dem som gör liknande program rekommenderas att inkludera deltagare från olika 
regioner, klubbar och roller (eventuellt också olika idrotter, beroende på genomförandeor-
ganisationen). Detta kan underlätta ett mycket bredare utbyte av idéer.

Inom all sorts utbildning används mer varierade inlärnings- och mentormetoder (se t.ex. 
på kombinationer av parvis undervisning, gruppcoachning, interaktiva fallstudier och 
bedömning, ett kursupplägg) samtidigt som de instrueras av expertutövare.

Vissa kvinnor var mindre engagerade i de möjligheter till parvist lärande som kanske åter-
speglar en brist på värde för dem, skillnader i inlärningsstil och/eller inverkan av tidsåta-
ganden. Programmet kunde ha främjat bättre par-lärande aktiviteter utanför projektet 
med olika informella aktiviteter.

 
“Som ett resultat av detta [ledarskapsprogram] deltar jag aktivt i fler nätverksevenemang 
snarare än att undviker dem, och specifikt försöker använda de styrkor jag har och an-
stränga mig för att bygga upp och fördjupa dessa relationer.”

- Programdeltagare
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Bästa praxis #9  
En idrottsorganisation som kämpar för jämställdhet inifrån och ut

 
“Könsdiskriminering inom idrotten i Italien är så absurd att den inte kan ignoreras. I 
Polisportiva är beslutsfattandet spontant lika fördelat - ett resultat av ett stort frivilligt 
arbete av dem som tror på en förändringsprincip “ 

- Anonym

 

Namn:  Polisportiva San Precario

Plats: Padua, Italien

Genomförare: Polisportiva San Precario 

Finansiär: Självfinansiering av Polisportiva San Precario från småskaliga 
insamlingar genom sociala aktiviteter och evenemang

Period: 2007-pågående

Resursnivå:  Medel

Fokus: En idrottsorganisation baserad i antisexistiska och könsbalanse-
rade beslutsprocesser som aktivt kämpar för kvinnors lika mö-
jligheter inom idrotten och öka medvetenheten bland idrottare om 
att katalysera bredare och snabbare förändringar

Respons: Förändring av miljö  

Ytterligare informa-
tion:

www.polisportivasanprecario.blogspot.com

Polisportiva San Precario skapar ett jämställt ledarskap samtidigt som man utövar detta le-
darskap inom damidrotten genom sin egen röst och handling. Organisationen har fokuserat 
på maktbalanser och beslutsprocesser, vilket har lett till effektiv jämlikhet inom representa-
tion och ledarskap mellan manliga och kvinnliga medlemmar. Den arbetar då också “utanför” 
för att förändra kultur och strukturer samtidigt, bland annat med “Samma idrott, samma rät-
tigheter”-kampanj. Organisationen genomförde också den första teoretiska studien om situa-
tionen för kvinnliga idrottare i Italien och om damidrott. Allt detta har motiverats av övertygelsen 
om att det finns ett desperat behov av förändringar och att detta är rätt arbete att utföra.

Könsroller och sexism
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Process och särskilda aktiviteter:

• Framgångsrika “Samma idrott, samma rättigheter”-kampanjen fokuserade på  att öka med-
vetenheten bland kvinnliga idrottare, för att uppmuntra dem att ta ställning och engagera 
sig i kampanjer för förändring eller intern jämställdhetsprocess. Genom att utöva ledarskap 
ger organisationen andra möjlighet att göra detsamma och uppmuntra ömsesidigt stöd 
mellan idrottare och aktiva

• Öka medvetenheten om ojämlikheterna i den rättsliga klassificeringen av kvinnoidrott, ink-
lusive fler kvinnliga idrottares engagemang i strävan efter förändring.

• Värd för evenemang och deltagande i offentliga aktiviteter, inklusive debatter om bristande 
jämställdhet inom idrott och kvinnors representation, för att lyfta frågorna inom och utanför 
organisationen

• Internt arbete med organisationernas egen struktur och processer för beslutsfattande och 
representation för att vara säkra på att det inte fanns några interna hinder och stereotypa 
könsstrukturer och könsbalanser 

• Forskningsstudie om könsrelaterade stereotyper som påverkar flickors och pojkars val inom 
idrotten som belyser vikten av ledarskap och förebilder i arbetet med barn samt kopplar 
ledarskapsfrågan till andra prioriteringar för klubben.

Resultat:

• Fler kvinnor i organisationen för nu fram sig själva som ledamöter i direktivstyrelsen och tar 
på sig ansvars- och ledarskapsrollen eftersom de känner sig ha mer stöd och uppmuntran 
av de andra medlemmarna och därigenom blir mer självsäkra.

• Mäns medvetenhet om stereotyper och ojämlikheter ökade och nu deltar män aktivt i av-
lägsnandet av hinder - blir en aktiv del i att stötta och föreslå initiativ med anknytning till 
dessa frågor. Det anses inte längre vara en kvinnofråga! 

• Två blandade lag och jämställdhet inom medlemskap vid den interna förvaltningen och i 
beslutsfattande roller, samt lika offentligt framträdande med media och institutioner när de 
representerar klubben

• Lokala medier har offentliggjort debatterna och Sport alla Rovescias hemsida publicerar 
kolumnen: ”Kvinnor som har bytt idrott”.
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Framgångsfaktorer:

En intern process av “strukturell” jämlikhet inom organisationen har visat sig underlätta 
praktiska förändringar i processen för beslutsfattande inom organisationen

Ett helhetsperspektiv, på till exempel rollmodellers och stereotypers inverkan på barns 
engagemang i idrott utifrån vilket inflytande klubbarnas ledning har på ett hållbart delta-
gande i framtiden, samt på ojämlikhet i och mellan teamen och inom ledningen.

Att ha ett entusiastiskt engagemang från många kvinnor och idrottare och på andra sätt 
stödja och bidra med tid och idéer till organisationen och dess arbete. Detta kan tyckas 
något av föga betydelse - särskilt undervärderat av länder där kvinnor ledarskap står inför 
en mindre svår situation än den i Italien. Men för italiensk idrott och miljö rent allmänt är 
det ett verkligt, för de flesta av de organisationer (sociala, idrott, volontärarbete ingår) 
som leds av män lämnar unga och i synnerhet kvinnor utanför ledarskapet.

Utmaningar och tips: 

Bristen på medel var en stor utmaning - alla initiativ genomfördes gratis med några min-
dre samarbeten med andra aktörer. Detta beroende av frivilliga begränsar verksamhetens 
skala och omfattning.

Den interna processen kring ledarskap och beslutsfattande har varit lång och krävt ett 
djupt engagemang, med fokus på språk, stereotyper, osynliga och osynliga hinder och att 
se till att alla medlemmar har lika möjligheter att delta, leda och ta beslut. I början, för att 
bli en rutinmässig sund process är detta tidsutgifter som kräver en insats när det gäller 
integration, motivation och utbildning av alla medlemmar.

Där utanför har bristen på lagens och samhällets envisa stereotypers erkännande av alla 
kvinnor inom idrotten som yrkesverksamma varit utmaningar och fortfarande utgör hinder 
för organisationen - till exempel den kulturella manschauvinism som finns i Italien och de 
långsamma framstegen i förhållande till att ändra det rättsliga strukturerna.

“Könsdiskriminering inom idrotten i Italien är så absurd att den inte kan ignoreras. I vår 
Polisportiva är beslutsrollerna lika fördelade, och detta är resultatet av ett stort frivilligt 
arbete av dem som tror på en princip om lika representation” 

- en medlem av PSP-styrelse
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Bästa praxis #10  
Unga kvinnor som kamratledare för att öka idrottsdeltagandet

“Jag ger dem förståelse, jag hjälper dem, jag vägleder dem. Det är livskunskap för dem 
och det är givande att se resultatet. “ 

– studenthandledare från Wales

 

Namn:  European Us Girls

Plats: Storbritannien, Italien, Danmark, Frankrike, Polen  
och Nederländerna.

Genomförare: En allians av StreetGames, European Observatoire of Sport and 
Employment, Unione Italiana Sport Per Tutti, International Sport & 
Culture Association, Women Win, Fundacja V4Sport

Finansiär: Europeiska unionens Erasmus+-program

Period: Jan 2017 - dec 2018

Resursnivå:  Hög

Fokus: Att bättre förstå utvecklingsprocessen för kvinnliga kamratledare, 
öka deltagandet och lika tillgång för missgynnade unga kvinnor 
inom idrott och fysisk aktivitet på gräsrotsnivå.

Respons:   Kvinnors och flickors egenmakt

Ytterligare information: https://network.streetgames.org/european-us-girls

 
 
Kvinnor är mindre representerade inom idrottens volontärarbete och söker ofta efter möjligheter 
som låter dem behålla flexibiliteten så att de kan balansera mellanfamiljeroll och sitt arbete. 
Projektet European Us Girls syftar till att bygga upp organisationers förmåga att arbeta med 
kvinnliga volontärer som kamratledare. Dessa gruppledare föregår med gott exempel när det 
gäller att inneha en ledande ställning inom idrotten och kan fungera som en förebild för andra 
flickor och unga kvinnor. Dessutom är projektet inriktat på att öka deltagandet i och lika tillgång 
till idrott på gräsrotsnivå och fysisk aktivitet för flickor och unga kvinnor mellan 13 och 30 år 
med begränsade möjligheter. Målet är att öka flickors deltagande på alla nivåer inom idrotten - 
både som kamratledare och spelare. Unga kvinnor utbildades för att bli kamratledare med hjälp 
av de nya inlärningsresurserna – e-lärplattformen och appen, som utvecklats av detta projekt. 

investering i resurser och kompetens
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Process och särskilda aktiviteter:

• Viktiga faktorer för att utveckla European Us flickor var frånvaron av deltagare, särskilt kvin-
nor, i fysisk aktivitet i Europa och frånvaron av en internationaliserad utbildning. För att ta itu 
med detta stödjer projektet unga kvinnor med att ta på sig en ledande roll och fungera som 
en förebild, samt uppmuntra fler flickor och unga kvinnor att delta i idrott.

• Utbildningsresurserna består av sex moduler för organisationer:

 1. Övervinna hinder för kvinnor och flickor inom idrotten

 2. Vikten av kvinnliga kamratledare inom idrotten

 3. Rekrytering och urval av kamratledare

 4. Introduktion och orientering för de nya kamratledarna

 5. Utveckla kamratledares färdigheter och progression

 6. Ge stöd till kamratledare

• Två evenemang i Italien och Storbritannien hölls för att testa e-lärplattformen. Båda evene-
mangen hade en blandning av aktiviteter för att utveckla ledarskap, lagarbete, kommunika-
tion och förtroende samt lektioner kring workshopsstil för att skapa videor och utforma ap-
pen. Båda evenemangen var verkligen framgångsrika, eftersom alla 20 kvinnliga volontärer 
blev kamratledare. De hade en fantastisk upplevelse och gav värdefull input för utvecklin-
gen av plattformen och appen.

Resultat:

• E-lärplattformen är ett nyckel-resultat från projektet, som riktar sig mot organisationer och 
projektledare som vill engagera kamratledare som en del av sin verksamhet i syfte att öka 
kvinnors och flickors deltagande i idrott och fysisk aktivitet.

• Appen har utvecklats med och för unga kamratledare i deras programmering med flickor. 
Den innehåller ett brett utbud av spel, isbrytare, energialster och teambuilding-aktiviteter.
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Framgångsfaktorer:

Genom att utnyttja kamratledarnas kunskap och erfarenhet kunde projektet producera 
en högkvalitativ e-lärplattform och app, som testades av ett urval av mottagare, vilket 
säkerställde att innehållet var lämpligt. Sedan anpassades resurserna utifrån feedback 
och behov hos de kamratledare som rådfrågades för detta projekt.

Det utbildningsmaterial och de resurser som utvecklats baserades på forskning genom 
ett nära samarbete med de sex partnerorganisationerna. All lokal, nationell och interna-
tionell expertis och kunskap bland partnerorganisationerna utnyttjades och användes för 
att kontinuerligt förbättra projektets resultat.

E-lärplattformen och appen som skapas av projektet har öppen källkod och är fri att för 
alla att komma åt, vilket säkerställer att de kan nå och påverka både europeisk och inter-
nationell nivå.

Utmaningar och tips: 

Verktygslådan online är komplicerad och Euro-centrerad. Det är det viktigt att säkerställa 
global representation i dessa verktyg varför en anpassning till det kulturella sammanhang 
där ett projekt ska genomföras är avgörande.

Programmen har sällan övervaknings- och utvärderingsprocesser för att mäta den inver-
kan som kvinnliga kamratprogram har på deltagande i idrott. Tillsammans med brist på 
data om kvinnligt volontärarbete kan detta orsaka utmaningar.

Volontärer som ledare och förebilder för andra flickor i samhället nämndes ofta som en 
bidragande faktor till flickors ökade deltagande i idrott. Dessutom bidrar kombinationen 
av det roliga och att fokus inte ligger på konkurrens till att skapa en positiv miljö där fler 
tjejer kände sig bekväma med att spela och aktivt delta.

Det är mycket viktigt att tänka på kamratledarnas bakgrund. Till exempel om de kommer 
från samma kulturella bakgrund som deltagarna så kan detta ha en positiv inverkan, eft-
ersom det ger kulturell acceptans.

 
“Vi är verkligen glada över dessa händelser och är optimistiska över att de kommer att 
ge en riktigt positiv inverkan på projektet och flickorna själva.” 

– Projektkoordinator från Storbritannien
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5. Slutsatser och rekommendationer

I allmänhet är kvinnor till stor del marginaliserade från idrottens beslutsfattande och ledarskap, 
även på gräsrotsnivå. Strukturella hinder genom diskriminerande normer, värderingar och in-
stitutionella metoder för hur idrott “görs” begränsar fortfarande kvinnors val och möjligheter. 
Kulturella sedvänjor, attityder och könsstereotyper ger ytterligare utmaningar. Kapacitetsgap 
som uppstår till följd av denna diskriminering och underinvestering innebär också att kvinnor 
ibland är mindre troligt än män att ha den utbildning, de nätverk eller de resurser som krävs för 
att bli effektiva ledare.

Det finns dock ett växande antal positiva exempel på vad som kan göras för att undanröja 
eller övervinna dessa hinder när engagemanget är på plats. Dessa exempel avslöjar också mer 
om orsak och verkan - varför är det så utmanande att ändra könsfördelningen när det gäller 
ledarskap och beslutsfattande inom idrotten? Genom att se över bästa praxis är det tydligt att 
kvinnor är entusiastiska och motiverade över att ta sig an dessa roller. Kvinnor är angelägna 
och villiga, men struktur och kultur blockerar fortfarande deras framsteg och inflytande. Som 
projektet European Us Girls (Bästa praxis #10) visar är en grundläggande motivation för att ta 
sig an dessa ledarroller är altruism, med betoning på kvinnors strävan att stödja andra. Kvin-
nor som tar på sig rollen som kamratledare inom idrotten ökar inte bara sina egna färdigheter 
- de ökar också andra unga kvinnors och flickors deltagande. Många av dessa exempel visar 
också något som borde vara självklart men inte verkar ha uppnått allmän medvetenhet inom 
idrottsstyrning:-Om begåvade kvinnor stöds och värderas så innebär de är en otrolig resurs 
för varje idrottsorganisation och styrelse. Detta är lika mycket en fråga om hållbarhet och en 
blomstrande idrottskultur och idrottsbransch som jämställdhet och lika möjligheter att påverka.

 
5.1 Förändra miljön

Att arbeta med strukturella hinder och grundläggande förändringar av organisatoriska process-
er och normer verkar mycket välbehövligt, men kanske det område där förändringen går lång-
sammast.

Behovet av att prioritera detta område förstärks ytterligare med tanke på att kvinnor i vissa fall 
är allt annat än frånvarande från organisationer. När kvinnor är frånvarande, som till exempel 
i Golfexemplet i Sverige (Bästa praxis #1) - hur går man då till väga för att uppmuntra kvinnor 
att kliva fram när det inte finns någon där att bjuda in eller involvera? Detta innebär också att 
sådant arbete hanteras och genomförs av män som utan direkt erfarenhet ibland kommer att 
ha svårt att tydligt se det problem de försöker lösa. De kommer också att ha olika perspektiv till 
följd av sin egen betingning och socialisering och kommer med största sannolikhet att under-
skatta allvaret och effekterna av de hinder som kvinnor stöter på.

En annan viktig lärdom av dessa exempel är vikten av vem som berättar narrativet och om 
ledarskap ses ur detta perspektiv. I Alternative Sports Club i Polen har till exempel kvinnors 
ledarskap inom medie- och kommunikationsområdet varit högsta prioritet och något som har 
integrerats i alla andra aspekter av klubbarnas verksamhet mot samma mål. De ser till exem-
pel till att en kvinna och en man arbetar tillsammans som talespersoner och ser till att båda 
är involverade i all kommunikation. Detta exempel belyser också vikten av verklig integration 
i en organisation framför mer snävt fokuserade insatser - med tanke på allt från grundläggan-
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de värderingar till organisationers struktur och hur dess verksamhet genomförs. Detta stöder 
förmågan att arbeta tillsammans mot en gemensam vision och får därför alla inblandade att dra 
i liknande riktning.

 
5.2 Könsroller och sexism

Några av de fallstudier som presenteras riktade sig direkt mot sexism och könsstereotyper 
- särskilt kulturella normer kring kön och könsroller inom idrotten. Intressant nog arbetar alla 
fallstudier indirekt på detta hinder. All verksamhet eller alla initiativ som direkt syftar till att un-
danröja hinder för kvinnors ledarskap och stödja kvinnor som deltar i ledarskaps- och besluts-
fattande roller kommer avsiktligt eller oavsiktligt att vara del i förändringen av stereotyperna, 
genom den naturliga normaliseringen inom detta område. Dock så är det av denna anledning 
viktigt att man beaktar detta område även när man riktar in sitt arbete mot andra hinder. Detta 
säkerställer att vi inte oavsiktligt missar möjligheter till inflytande, eller värre  - vidmakthåller 
skadliga normer eller stereotyper utan att inse det. Exemplen på detta är vanliga i nästan allt 
jämställdhetsarbete men med lite mer förtänksamhet och medvetenhet om helhetsbilden så är 
det möjligt att undvika detta.

 
5.3 Egenmakt för kvinnor och flickor

I synnerhet utbildning är en prioritering som framträder här och som var avgörande i flera fall-
studier. För både män och kvinnor spelar socialisering en stor roll, och medan öppen sexism 
kan vara tydlig och uppenbar så kanske mer subtila stereotyper och normer inte är det. Här bet-
onas också vikten av att utbilda människor om sitt eget förtryck och hur de omedvetet bekräftar 
och förstärker de normer och strukturer som begränsar dem.

Det är viktigt att särskilt inom idrotten ha fokus på att från en låg ålder stödja flickor i deras le-
darskap. Dessutom att använda idrotten som ett specifikt verktyg för att stödja utvecklingen av 
ledarskap mer allmänt och livsfärdigheter inför deras framtid.  När flickor växer upp och redan 
är bekanta med sådana roller så är de medvetna och är säkra på sina förmågor så kommer 
de att kräva möjligheter att påverka inom idrotten. Kvinnornas betydelse som förebilder och 
möjligheter till kontakter och nätverkande mellan kvinnor är också centrala teman. Evenemang 
spelar i synnerhet en viktig roll här - att ge mötesplatser och möjlighet att dela med sig av ex-
pertis och erfarenheter är något starkt önskat av många kvinnor som redan har ledande roller. 
De som överväger ledarroller kommer också att vara mer benägna att ta på sig dem om de ser 
bevis på att andra kvinnor är nöjda och stöds i befintliga positioner.

 
5.4 Investeringar i resurser och kompetens

Kvinnor dyker upp och försöker ta sig fram i en miljö som har konstruerats utifrån manliga 
normer och ideal - hur och när möten hålls, hur gemensamma beslut fattas, kommunikations-
stilar, värderingar och prioriteringssättning. Det kan vara en tung uppgift att försöka vara en 
förändringsagent samtidigt som du själv hindras av just de strukturer och mönster du vill arbe-
ta för att förändra. De som stöder kvinnor i dessa roller måste vara medvetna om behovet av 
resurser och stöd, inklusive praktisk utbildning där så behövs, men också skapa möjligheter 
till mentorskap och nätverkande. Det är också viktigt att stödet går genom hela organisations-
strukturen eller arbetssammanhanget. I till exempel fallstudien i Tyskland där tidigare idrottare 
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har varit mentorer i processen att starta en ny karriär - så kallade Patenschaften (partnerskap/
sponsring) har deras idrottsförbund involverats för att ta på sig aktivt ansvar för att stödja och 
övervaka efter att mentorskapet avslutats. Detta placerar deras personliga utveckling i gemen-
skapens händer i stället för i ett exklusivt upplägg utanför.

 
5.6 Rekommendationer och nästa steg

De fallstudier som presenteras här visar att förändringar är mycket möjliga och det finns många 
sätt för organisationer och idrottsföreningar av alla olika storlekar och kapacitet att arbeta för 
att undanröja hindren för kvinnors ledarskap. Mycket kan vinnas på att förstå vilka dessa hinder 
i praktiken verkligen är, och genom att titta på vad andra har gjort och lära av sina framgångar 
och misslyckanden. För att bibehålla framstegen och få mer bestående effekter måste vi också 
titta mer noggrant på några nyckelområden.  Hur tar sig exempel flickor och (unga) kvinnor in i 
ledande roller och framsteg? Vad kännetecknar de situationer där kvinnor stannar och avancer-
ar, skapar en karriär och bidrar inom idrotten under längre perioder? Vad motiverar sådana 
kvinnor att avancera och hur fortsätter de att leda över tiden? Ett annat nyckelområde är att titta 
närmare på möjligheterna till synergistiska effekter, där en åtgärd på andra håll uppmuntrar till 
bredare och långvariga framsteg. Kvinnor som förebilder är viktiga i detta avseende och erbjud-
er stor potential. Till exempel, när kvinnor är i ledande roller - vilken effekt har deras deltagande 
i idrott i denna egenskap på andra flickors och kvinnors deltagande i framtiden? En utmaning i 
detta avseende är bristen på övervaknings- och utvärderingsprocesser för att mäta det kvinnli-
ga ledarskapets inverkan på idrotten. Detta är ett avgörande steg för att inte bara fullt ut förstå 
potentialen för påverkan utan ger också möjlighet att verka för mer strukturella förändringar.

Slutligen, när vi går vidare i detta arbete är det viktigt att mäta framsteg och hålla fast vid konk-
reta förändringar snarare än trevliga idéer och visioner. På så sätt måste vi hålla oss uppmärk-
samma på var gamla normer och ideal oavsiktligt förstärks. Vi måste komma ihåg att inte vara 
alltför ivriga att beakta det arbete som utförts utan att ständigt reflektera över de strukturer, 
resultat, beteenden och åtgärder som de uppmuntrar. I Tyskland har det till exempel setts att 
fler kvinnor intar frivilliga positioner, men detta kanske inte är ett äkta tecken på hållbara fram-
steg. Särskilt mot bakgrund av bredare diskussioner där kvinnors arbete och bidrag ofta anses 
vara gratis. I ett sådant fall är det viktigt att sedan titta på ledarskap i en frivillig roll oberoende 
av ledarskap i en avlönat läge och hur båda behöver uppmärksamhet. Utan uppmärksamhet 
på sådana detaljer riskerar vi att inom idrotten återskapa sådana obalanser som ses på andra 
håll i samhället och detta kommer att begränsa oss i termer av verkliga och hållbara framsteg.
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6. Ytterligare stöd och resurser

Den åtföljande forskningsrapporten (Why we need structures to change: a analysis of the barri-
ers for women in sports leadership in Europe) till denna handbok samt sammanfattningar av na-
tionella resultat från denna forskning kan laddas ner på www.girlsinsport.se/step-up-equality.

Du kan läsa mer om det bredare projektet och alla dess aktiviteter på  
www.girlsinsport.se/step-up-equality.

  
 
 @step upp jämställdhet

 @stepupequality #stepupequality


