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Sammanfattning 

 

I denna uppsats har jag undersökt olika förutsättningar för kvinnor att engagera sig som 

tränare, domare eller styrelseledamöter inom basket i Luleå mellan åren 1969 och 1989. De 

olika förutsättningar som har analyserats har varit ekonomiska och sociala samt möjligheter 

till kompetensutveckling. För att finna svar på detta har jag undersökt förändringar i 

könsfördelning på styrelsemöten och bland tränare men också hur jämställdhetsfrågor har 

diskuterats på möten och ifall åtgärder har vidtagits för att involvera fler kvinnor. Det främsta 

materialet har varit styrelseprotokoll och verksamhetsberättelser från Norrbottens 

Basketbollförbund och Gammelstads Basketbollklubb. Innehållet i dessa har sedan kopplats 

till nationella riktlinjer som utformades av Riksidrottsförbundet under de tjugo år som 

uppsatsen avgränsar sig till. Resultatet visar att kvinnor har haft svårt att ta plats inom 

basketens bestämmande organ. Majoriteten av styrelseledamöter, tränare och domare har ofta 

varit män och kvinnors underrepresentation framställdes inte till en början som ett problem. 

Även när kvinnor har tagit plats i styrelser och börjat arbeta mer aktivt med 

jämställdhetsfrågor har problemformuleringen ofta betraktat kvinnor som anledningen till 

rådande ojämställdhet. Trots problemen har basketen i Luleå uppnått en jämnare 

könsfördelning i styrelser jämfört med idrott på nationell nivå. Däremot är ojämställdheten 

fortfarande ett faktum på tränarsidan.  

 

  



  

Abstract 

 
In this essay I have researched different prerequisites for women to engage as coaches, 

referees or board members within basketball in Luleå between the years 1969 to 1989. The 

different prerequisites that have been analyzed are economic and social and possibilities for 

competence development. To find answers for this I have researched change in gender 

balance in board meetings and among coaches but also how questions about equality have 

been discussed in meetings and if actions have been made to include more women. The prime 

material has been protocols from board meetings and movement stories from The Basketball 

Association of Norrbotten and Gammelstads Basketball Club. The content in these have been 

connected to national guidelines that was formed by the National Sports Association during 

the twenty years that the essay is limited to. The result shows that it has been difficult for 

women to take place within decision makings in basketball. Most board members, coaches 

and referees have often been men and the underrepresentation of women was not presented as 

a problem in the beginning. Even when women have taken place in boards and have started to 

work more actively with equality, the formulation of problems have often considered women 

to be the reason that there is inequality. Despite the problems, basketball in Luleå has 

achieved a more even gender balance in boards compared to sports on a national level. On the 

other hand, inequality is still a fact on the coaching side.  
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1. Inledning 
 

I’m telling you: Becky Hammon can coach. I’m not saying she can coach pretty well. I’m not 

saying she can coach enough to get by. I’m not saying she can coach almost at the level of 

the NBA’s male coaches. I’m saying: Becky Hammon can coach NBA basketball. Period.1 

 

Detta citat återfinns i en artikel skriven av Pau Gasol, basketproffs i världens högsta herrliga 

National Basketball Association (NBA). Kvinnan han berättar om, Becky Hammon, skrev 

historia 2018 då hon blev den första kvinnliga heltidsavlönade tränaren i NBA. När 

huvudtränaren Gregg Popovich valde Hammon till sin assisterande tränare väckte det stora 

reaktioner i media. Hammon möttes av skepticism där reportrar och ”experter” påstod att 

NBA var en nivå som kvinnor helt enkelt inte var tillräckligt kvalificerade för. Dessa 

uttalanden gjorde Gasol förbannad vilket drev honom till att skriva sin artikel.2 Även i 

Sverige har media reagerat över kvinnliga coacher på herrsidan. Så sent som i december 2018 

uppmärksammades det när den assisterande tränaren Caroline Muzito-Bagenda fick ta över 

som huvudtränare i en match för Umeå Baskets herrlag. Hon blev nämligen därmed den 

första kvinnan någonsin i Sverige att coacha ett herrlag i högsta ligan under en hel match.3 

 

Detta är inga unika händelser i idrottsvärlden. Enligt idrottsforskaren Eva Olofsson brukar det 

hävdas att organiserad idrott utformades av män och också endast var avsedd för män under 

tusentals år. Så sent som vid sekelskiftet 1900 ifrågasatte män i Riksidrottsförbundets (RF) 

ledning att kvinnor skulle utsätta sig för idrott som krävde hård fysisk träning.4 Att kvinnor 

skulle vara idrottsledare ansågs ännu mer otänkbart. Därför prioriterade den svenska 

idrottsrörelsen vid RF:s bildande 1903 endast manliga utövare och tränare och ledningen i RF 

bestod endast av män.5 Intresset för kvinnors delaktighet inom idrottsrörelsen ökade inte 

förrän under 1950-talet då den första kvinnan valdes in i RF:s styrelse och en kvinnlig 

idrottskommitté tillsattes med syfte att utveckla damidrott.6  

                                                
1 Pau Gasol. An Open Letter About Female Coaches. The Players Tribune. 2018. 

https://www.theplayerstribune.com/global/articles/pau-gasol-becky-hammon  Hämtad 2019-10-23.  
2 Pau Gasol. An Open Letter About Female Coaches. The Players Tribune. 2018. 

https://www.theplayerstribune.com/global/articles/pau-gasol-becky-hammon  Hämtad 2019-10-23. 
3 Karin Wiechel. Hon tog över som tränare - blev historisk. SVT Nyheter Västerbotten. 2018-12-18. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/hon-tog-over-som-tranare-blev-historisk Hämtad 2019-11-19. 
4 Eva Olofsson. Den föränderliga kvinnligheten I Svensk Idrottsforskning. 2003. vol. 2, s. 41. 
5 Jan Lindroth. Hundra år med idrottsrörelsen I Svensk Idrottsforskning. 2003. vol. 2, s. 14–15.   
6 Riksidrottsförbundet. Historiska milstolpar. 2019. 

https://www.rf.se/RFarbetarmed/jamstalldhet/Historiskamilstolpar Hämtad 2019-09-10.  

https://www.theplayerstribune.com/global/articles/pau-gasol-becky-hammon
https://www.theplayerstribune.com/global/articles/pau-gasol-becky-hammon
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/hon-tog-over-som-tranare-blev-historisk
https://www.rf.se/RFarbetarmed/jamstalldhet/Historiskamilstolpar
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Som förgreningar till RF bildades olika distriktsförbund ute i landet. Ett av dessa var 

Norrbottens Idrottsförbund (NIF) som bildades 1908. NIF hade, liksom RF, endast män i sin 

ledning vid bildandet och så förblev det under lång tid framöver.7 År 1958 utgav NIF en 

minnesskrift med en förteckning av 57 personer som erhållit RF:s ledarmärken och 

förtjänsttecken under förbundets 50 år. Dessa 57 personer var bara män.8 När idrottsintresset 

växte i Norrbotten räckte till slut inte ett samlat idrottsförbund för att tillgodose behoven för 

alla idrotter i länet. Därför bildades Norrbottens Basketbollförbund (NBBF) 1956. Även i 

NBBF bestod ledningsgruppen endast av män och de ledare och utövare som framhävdes i 

olika skrifter som betydelsefulla för sporten var också bara män. Även om det fanns 

möjlighet för flickor och kvinnor att spela basket saknades det länge kvinnliga representanter 

i styrelsen. Det rådde dessutom enorm brist på kvinnliga tränare. De få kvinnliga tränare som 

fanns var endast ansvariga för att träna knattelag på tjejsidan.9 Än idag är det fortfarande 

otroligt ovanligt att kvinnor tränar lag på högre nivå. Under säsongen 2019/2020 finns totalt 

58 coacher i de högsta basketserierna på dam- och herrsidan i Sverige. Av dessa 58 tränare är 

endast fem kvinnor varav ingen av de fem är huvudtränare för sitt lag.10  

 

Jag är själv baskettränare och styrelseledamot i NBBF. Inom båda uppdragen har jag flera 

gånger märkt att eftersom jag är en ung kvinna måste jag i större utsträckning än mina 

manliga kollegor tydliggöra min kompetens för att bli behandlad med respekt. Exempelvis 

fick jag under min tid som coach för ett pojklag höra orden ”Ja du kunde ju faktiskt coacha, 

och killar dessutom” av motståndarlagets tränare efter en match som mitt lag vann. Det 

intressanta var att jag coachade matchen tillsammans med en manlig tränare som inte fick 

höra samma kommentar. Samtidigt vet jag att jag har klart bättre förutsättningar att få träna 

lag och kunna påverka basketsporten i styrelser jämfört med de kvinnor som försökte sig på 

detta för 100 år sedan. Det fick mig att fundera över hur kvinnors engagemang inom basket 

historiskt har påverkats av att det är män som har suttit på ledande positioner och dikterat 

villkoren. När och hur och till vad har kvinnor egentligen fått tillträde? 

 

                                                
7 Norrbottens Föreningsarkiv (NF). Norrbottens Idrottsförbund (NIF). 545: 200. Styrelsen för Norrbottens 

Idrottsförbund. Norrbottens Idrottsförbund 1908–1918 Minnesskrift. 1918, s. 13.  
8 NF. NIF.  545: 200. Norrbottens Idrottsförbund. Norrbottens Idrottsförbund 1908–1958. 1958, s. 67–72 och 

116–119.   
9 NF. Norrbottens Basketbollförbund (NBBF). 931: 2, B1. Redogörelse för verksamhetsåret 1956–57. 1957.   
10 Svenska Basketbollförbundet. 

http://www.basket.se/Resultat/Lag?id=18450&team_id=8401&league_id=4079&season_id=108263#mbt:11-

200$t&0=3  Hämtad 2019-10-23.  

http://www.basket.se/Resultat/Lag?id=18450&team_id=8401&league_id=4079&season_id=108263#mbt:11-200$t&0=3
http://www.basket.se/Resultat/Lag?id=18450&team_id=8401&league_id=4079&season_id=108263#mbt:11-200$t&0=3
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1.1. Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka ekonomiska, organisatoriska och sociala 

förutsättningar kvinnor har haft att påverka basketen i Luleå som tränare, domare och 

styrelseledamöter under perioden 1969–1989.  

 

För att operationalisera och konkretisera mitt syfte har jag valt följande frågeställningar: 

 

• Hur förändrades den kvantitativa jämställdheten, det vill säga könsfördelningen bland 

ledare och styrelseledamöter, över tid och vad ledde förändringarna till?  

• Hur avsåg föreningar och förbund att arbeta för ökad jämställdhet och hur efterlevdes 

det i praktiken?    

• Hur har nationella riktlinjer för jämställdhet inom idrott påverkat jämställdhetsarbetet 

inom basket i Luleå och finns det skillnader jämfört med jämställdhetsarbetet på 

nationell nivå?  

 

 

Centrala begrepp 

 

I uppsatsen ingår ett antal centrala begrepp och det mest framträdande är jämställdhet. Jag 

använder mig av Statistiska Centralbyråns (SCB) definition av kvantitativ jämställdhet. 

Kvantitativ jämställdhet innebär att makt fördelas lika mellan män och kvinnor på så sätt att 

det råder en jämn könsfördelning inom alla områden i samhället, t.ex. inom olika utbildningar, 

yrken, fritidsaktiviteter och maktpositioner. För att en könsfördelning ska anses vara jämn ska 

inget kön ska vara representerat över 60 procent.11 Om jag applicerar denna definition inom 

idrottens värld, liksom idrottsforskaren Eva Olofsson har gjort, skulle det innebära att 

jämställdhet definieras av att könsfördelningen bland tränare och i styrelser är jämn.12 

  

Andra nyckelbegrepp i uppsatsen, tagna från Eva Olofsson, är tre olika förutsättningar som 

hon menar påverkar kvinnors möjlighet till delaktighet inom idrott. Dessa är ekonomiska 

                                                
11 Statistiska Centralbyrån. På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2018. 2018, s. 2. 
12 Eva Olofsson. Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-

talet. Umeå: Pedagogiska Institutionen Umeå Univeristet.1989, s. 79. 
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förutsättningar, möjligheter till kompetensutveckling och sociala förutsättningar. Olofsson 

förklarar att ekonomiska förutsättningar inom idrotten betyder hur idrottsföreningar och 

förbund fördelar sin budget och ifall de avsätter särskilda ekonomiska medel för att satsa på 

att öka involvering av kvinnor som exempelvis ledare eller funktionärer. Med möjligheter till 

kompetensutveckling avser Olofsson hur exempelvis domar- och ledarutbildningar fördelas 

mellan könen och ifall både kvinnor och män får ta del av dess innehåll. Med sociala 

förutsättningar menar Olofsson hur kvinnor blir bemötta i sitt engagemang inom idrott som 

ledare, domare och styrelseledamöter samt hur detta kan kopplas till traditionella kvinnoroller 

som avgör till vilka delar av idrotten de får tillträde. Det avser också hur väl utökade 

ekonomiska möjligheter och utbildningsmöjligheter får effekt i praktiken.13 

 

 

 Avgränsningar 
 

Anledningen till att jag har valt att analysera kvinnors engagemang inom basket i Luleå är att 

Luleå är Sveriges baskethuvudstad där sporten lockar överlägset mest publik i Sverige och 

spelare i både dam- och herrlaget är tydliga profiler i staden. Skillnaderna gentemot resten av 

Sverige är speciellt framträdande på damsidan, där spelarna har bättre förutsättningar än 

andra damspelare i Sverige.14 Detta implicerar att det organisatoriska arbetet bakom 

framgångarna har varit något utöver det vanliga. Organiseringen och kvinnors möjlighet till 

delaktighet i basketens utveckling och framgångar i länet är därför värt att undersöka. Åren 

1969–1989 är särskilt intressanta att analysera eftersom flera riktlinjer och handlingsprogram 

presenterades på både nationell och lokal nivå för att involvera fler kvinnor inom idrotten. 

Det blir då möjligt att undersöka hur väl dessa genomfördes i praktiken.15  

  

                                                
13 Olofsson. 1989, s. 79. 
14 Henrik Danielsson, Max Wiik. Så blev Luleå Basket störst i Sverige. Norrländska Socialdemokraten (NSD). 

2017-03-03.  
15 Olofsson. 1989, s. 69–81.   
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1.2. Tidigare forskning 

 

Idrottsforskning utgör ett stort forskningsfält med olika perspektiv där jag har valt att 

fokusera på genusperspektivet. Nedan presenteras skrifter som varit användbara i mitt arbete 

och som bidragit till att jag har utvecklat djupare förståelse för kvinnors historiska 

förutsättningar inom idrott. 

 

Ofta har forskare valt att fokusera på att analysera en eller ett fåtal idrotter istället för att 

undersöka genusfrågan inom idrott på det generella planet. Exempelvis har historikern 

Helena Tolvhed forskat om kvinnor och idrott och skrivit boken På damsidan: femininitet, 

motstånd och makt i svensk idrott 1920–1990 som utgavs 2015. Hon undersöker förhållandet 

mellan idrott som en mansdominerad och maskulin norm och kvinnokroppar och femininitet. 

Tolvhed fokuserar mycket på kvinnors idrottsutövning, med extra inriktning på handboll, där 

hon beskriver att kvinnors idrott historiskt har ansetts opassande och att kvinnor som utövar 

idrott riskerar att “förmanligas”. Dessutom har kvinnoidrotten utgjort konkurrens om 

ekonomiska resurser. Även om tiderna har förändrats menar Tolvhed att historiska spår lever 

kvar eftersom damidrott får avsevärt mindre medialt utrymme samt att lönenivåerna är helt 

olika. En kvinnlig idrottare kan sällan försörja sig på sin idrott medan detta inte är något 

problem för majoriteten av de manliga. På samma sätt anser Tolvhed att manlig idrott 

fortfarande är norm. Detta avspeglar sig i namnet på olika ligor, exempelvis “Allsvenskan” 

och “Damallsvenskan” i fotboll men också i erkännandet av idrottsliga prestationer där mäns 

prestationer hyllas i större utsträckning än kvinnors.16  

 

Idrottsforskaren Anna Maria Hellborg har skrivit avhandlingen ”Godispengar” eller 

”överdådig lyx” som publicerades på internationella kvinnodagen 8 mars 2019. I denna 

diskuterar Hellborg skillnaderna i ekonomiska förutsättningar som råder mellan elitidrottande 

män och elitidrottande kvinnor genom analyser av idrotterna curling, ridsport, golf och 

fotboll. Hon har dels använt sig av intervjuer med idrotternas ledande representanter men 

också av tidskrifter som berör ämnet. Ett feministiskt perspektiv genomsyrar avhandlingen 

där Hellborg problematiserar och förklarar föreställningar och konstruktioner av elitidrottares 

ekonomiska villkor samt tar upp begreppet marknadslogik. Marknadslogik syftar till att det i 

                                                
16 Helena Tolvhed. På damsidan. Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920-1990. Göteborg: 

Makadam. 2015, s. 16–17.   
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idrottsvärlden ofta hänvisas till att det är marknaden, det vill säga allmänhetens intresse, som 

är anledningen till att det råder skillnader mellan kvinnor och mäns förutsättningar att utöva 

elitidrott. Precis som Tolvhed fokuserar även Hellborg sin forskning vid kvinnliga utövare 

och deras förutsättningar inom idrotten.17 

 

Till skillnad mot Tolvhed och Hellborg, som endast analyserat förutsättningar för kvinnliga 

utövare, har idrottsforskaren Eva Olofsson även diskuterat villkor för kvinnliga tränare och 

styrelseledamöter inom idrotten. Detta har hon gjort i avhandlingen Har kvinnorna en 

sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet genom en 

analys av Svenska Fotbollförbundet och Svenska Gymnastikförbundet. Avhandlingen 

publicerades 1989 och anses vara en av de första och hittills mest omfattande studierna av 

kvinnors idrottsliga engagemang i Sverige. I avhandlingen förklarar Olofsson att idrott är 

skapat av män, för män och är utformat som en del i manlig personlighetsutveckling. Sedan 

har idrottsrörelsen fortsatt domineras av män på ledande positioner och kvinnor har haft svårt 

att komma till tals. Enligt Olofsson har attityden inom idrottsrörelsen alltid varit att män och 

kvinnor i grunden är olika och har olika egenskaper och intressen. Samtidigt har idrotten 

utformats för att verka på lika villkor för alla, oavsett personers egna behov, vilket har skapat 

svårigheter för kvinnor att ta plats inom rörelsen. Deras påstådda ”kvinnliga” egenskaper har 

helt enkelt inte ansetts passa in.18 Det är i denna avhandling Olofsson presenterar de olika 

förutsättningarna, ekonomiska, sociala och möjligheter till kompetensutveckling, som är 

avgörande för kvinnors möjlighet till engagemang i idrotten och som används som centrala 

begrepp i denna uppsats.19 

 

Just basket är en sport som idrottsforskning diskuterar väldigt begränsat. Framförallt ur 

genusperspektiv och med fokus på genusfrågor är basketen otroligt outforskad. Julia 

Rönnbäck, universitetslektor vid Linnéuniversitetet, är en av de som bedrivit forskning om 

sporten i sin bok Det är väl typiskt tjejer - om basket, kropp och femininitet från 2015. Som 

underlag till boken har hon intervjuat basketspelande tonårstjejer om vilka ideal, normer och 

föreställningar de möter i sitt idrottande. I boken presenterar Rönnbäck basketens starka 

historiska koppling till maskulina ideal och på vilka sätt dessa ideal fortfarande lever kvar. 

                                                
17 Anna Maria Hellborg. ”Godispengar” eller ”överdådig lyx” – om elitidrott, ekonomi och jämställdhet. 

Malmö: Bokförlaget Idrottsforum. 2019, s. 2.  
18 Olofsson. 1989, s. 2. 
19 Ibid, s. 79. 
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Därför menar Rönnbäck att basketspelande tonårstjejer ofta möter en verklighet präglad av 

ifrågasättande normer i sin vardag. Även i detta fall ligger hennes fokus dock vid kvinnliga 

utövare snarare än tränare, styrelseledamöter eller domare.20 

 

Utöver detta finns det några uppsatser som belyser idrott ur genusperspektiv. Kvinnor och 

deras idrottsliga möjligheter i Luleå har tidigare undersökts i en C-uppsats från Luleå 

Tekniska Universitet (LTU) av Erik Reimegård som publicerades 2015. Reimegård har 

framförallt fokuserat på förutsättningar för kvinnliga fotbollsspelare i Luleå under 1970-talet. 

I hans uppsats visar han hur damlag blivit direkt bortprioriterade till förmån för herrfotbollen 

samt att damfotbollen mötte stora utmaningar i sin utveckling. Utmaningarna berodde på 

skeptiska attityder mot damfotboll och att de konkurrerade om herrarnas resurser. 

Reimegårds uppsats lägger alltså, likt många andra idrottsstudier, fokus vid utövare.21 

 

Den tidigare forskning som ligger närmast mitt eget arbete är en C-uppsats med namnet Den 

kvinnliga basketledaren från Göteborgs Universitet skriven av Anna Westin 2007. Westin 

poängterar i sin uppsats att det råder skev könsfördelning bland baskettränare och att 

majoriteten är män. Hennes undersökning utgår ifrån en enkät utskickad till kvinnliga 

baskettränare i Westra Sveriges Basketdistriktsförbund och syftet är att undersöka kvinnors 

syn på sitt ledarskap och vad som motiverar dem att fortsätta. Det framkommer i studien att 

många av de tillfrågade kvinnorna motiveras av idrottens gemenskap och upplever en 

personlig tillfredsställelse av att lära ut sin kunskap. Många hade själva varit aktiva 

basketspelare tidigare och ville göra en insats för sin förening när deras barn började spela 

basket. Samtidigt upplever många negativa effekter av sitt ledarskap eftersom det tar mycket 

tid vilket leder till att de ständigt är uppbokade.22  

 

Min studie är annorlunda gentemot Westins eftersom hennes uppsats undersöker 

motivationsfaktorer för kvinnor att bli baskettränare. Mitt bidrag till forskningen är istället att 

undersöka vilka förutsättningar kvinnor har haft att engagera sig som tränare, 

styrelseledamöter och domare inom basketen. Westins studie är dessutom geografiskt 

avgränsad till västra Sverige, framförallt Göteborgstrakten, medan min undersöker Luleå i 

                                                
20 Julia Rönnbäck. Det är väl typiskt tjejer - om basket, kropp och femininitet. Malmö: Idrottsforum.org. 2015, s. 

13–15. 
21 Erik Reimegård. Damfotbollen - visst har den en framtid. Damfotbollens tidiga utveckling i Luleå under 1970-

talet. C-uppsats Luleå Tekniska Universitet. 2015, s. 4. 
22 Anna Westin. Den kvinnliga basketledaren. C-uppsats Göteborgs Universitet. 2007, s. 2.  



 

 

8 

 

Norrbotten. Forskning om historiska förutsättningar för kvinnliga ledare, domare och 

styrelseledamöter i idrott är generellt bristfällig och definitivt för basketsporten. 

Genusperspektivet på idrottsforskning har istället framförallt fokuserat på historiska 

förutsättningar för kvinnliga utövare inom ett flertal idrotter. Min analys av kvinnors 

förutsättningar att engagera sig inom basketen i Luleå som tränare, domare och 

styrelseledamöter ska bidra till en djupare förståelse om att jämställdhetsarbetet inom idrott 

handlar om mer än bara utövares förutsättningar och att arbetet ännu inte är klart.  

 

1.3. Metod och källmaterial  

 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ textanalys där jag har valt att analysera arkivmaterial från 

Arkivcentrum Norrbotten. Metoden är vald eftersom att ämnet har krävt en djup förståelse av 

kvinnors historiska förutsättningar att engagera sig i idrott. Att genomföra intervjuer med 

betydande personer för utvecklingen av basket i Norrbotten hade kunnat vara ett intressant 

komplement till undersökningen men på grund av tidsbrist valdes det bort.23  

 

Arkivmaterialet som har studerats kommer från Norrbottens Basketbollförbund (NBBF) och 

basketföreningen Gammelstads Basketbollklubb (GBBK). Samtliga årsberättelser, 

styrelseprotokoll, jubileumsskrifter och motioner från 1969 till 1989 har analyserats för att 

påvisa förändringar i könsfördelning på styrelsemöten eller bland tränare i föreningar. 

Dessutom har olika åtgärder som diskuterats och/eller vidtagits för att involvera kvinnor inom 

basketen, exempelvis handlingsplaner eller utbildningar, gått att urskilja. Vissa dokument 

från tidigare årtal än uppsatsens avgränsning är också undersökta för att få fram en historisk 

kontext.  

 

Styrelseprotokollen är att betrakta som trovärdiga källor eftersom de inte har haft som syfte 

att sprida någon form av propaganda utan endast är skrivna rapporter om vad som har 

diskuterats och vilka som har närvarat. De fungerar både som diskussionsprotokoll och 

beslutsprotokoll eftersom både diskussioner som förts på mötena samt de beslut som fattas 

framkommer av protokollen. En annan faktor som stärker protokollens trovärdighet är att det 

finns protokoll att tillgå från alla år som uppsatsen avgränsar sig till och de är dessutom 

                                                
23 Rolf Ejvegård. Vetenskaplig metod. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur. 2009, s. 72–73. 
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strukturerade i datumordning utan långa och ojämna uppehåll. Det finns därför ingen 

anledning att misstänka att vissa protokoll uteslutits från att ingå i det inlämnade 

arkivmaterialet. Föreningars och förbunds jubileumsskrifter kan i viss mån anses vara en 

tveksam källa eftersom föreningar säkerligen vill framställa sig själva i god dager. Eftersom 

jubileumsskriften som har använts ger en god kronologisk överblick över föreningens 

verksamhet och samtidigt erkänner de brister som har funnits i föreningen under dess tid har 

beslutet ändå tagits att inkludera den som källa.24   

 

1.4. Teoretiska utgångspunkter  

 

I uppsatsen använder jag mig av tre olika teoretiska ramverk. Det första är Yvonne Hirdmans 

genussystemteori. Genussystemteorin bygger på att det i samhället råder en ordningsstruktur 

av kön där kvinnor är underordnade män. Underordningen påverkar sedan kvinnors och mäns 

sociala och ekonomiska förutsättningar. Systemet har två grundlogiker, den ena är 

särhållandet, det vill säga att manligt och kvinnligt inte bör blandas. Den andra är hierarkin 

som innebär att det manliga är norm och av högre värde. Dessa logiker och systemets 

underordning förs sedan vidare från generation till generation, medvetet eller omedvetet. 

Hirdman talar också om genuskontrakt som innebär föreställningar av manliga och kvinnliga 

egenskaper som avgör hur relationen mellan könen bör vara och att särhållandet är en 

förutsättning för att hierarkin ska upprätthållas.25 

 

Det andra teoretiska ramverket kallas “närvarons politik” och är formulerat av forskaren 

Anne Phillips. Med närvarons politik menar hon att det vid beslutsfattande spelar roll vilka 

som deltar och är med och fattar beslut. Deltagarna påverkar beslutens innehåll och vad som 

uppfattas, identifieras och presenteras som problem och vad som prioriteras. Att det spelar 

roll vilka som deltar beror på att personer från olika grupper har olika erfarenheter av olika 

typer av problem och därmed bidrar med avgörande perspektiv. Olika grupper som kan vara 

representerade kan definieras utifrån exempelvis klass, etnicitet eller kön.26 För att förklara 

med ett konkret exempel menas det ofta att det inte spelar någon roll ifall det endast är män 

                                                
24 Ejvegård. 2009, s. 47–49.  
25 Yvonne Hirdman. Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning. 1988, s. 51–54.  
26 Anne Phillips. Närvarons politik - den politiska representationen av kön, etnicitet och ras. Lund: 

Studentlitteratur. 2000, s. 14–20. 
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som arbetar med jämställdhetsfrågor så länge frågorna faktiskt diskuteras. Phillips menar att 

det spelar roll eftersom att jämställdhetsfrågor sällan har prioriterats när det endast har funnits 

män på maktpositioner. Kvinnor behövs representerade vid beslutsfattanden som rör 

jämställdhet eftersom de ser problemet från de utsattas perspektiv och därför ser vilka 

åtgärder som bör vidtas.  

 

Det tredje teoretiska ramverket är forskaren Carol Lee Bacchis “Construction of policy 

problems”. I teorin förklarar Bacchi att problem inte bara existerar utan att någon måste 

formulera och konstruera dessa. Ibland talas det om problemformuleringsprivilegiet där de 

som kan formulera problem är de som närvarar vid beslutsfattanden och besitter makt. 

Eftersom bara vissa utvalda personer besitter makt och är närvarande i sådana situationer blir 

följden att vissa problem osynliggörs och att åtgärder inte vidtas.27  

 

När problemidentifiering väl sker menar Bacchi att det ofta uppstår ett antal problematiker. 

För det första argumenterar hon för att problem ofta presenteras som att offret för problemet 

bär skuld till det. Exempelvis skulle då anledningen till kvinnlig underrepresentation bland 

högt uppsatta chefer kunna förklaras genom att säga att kvinnor saknar motivation till att bli 

chefer. För det andra menar Bacchi att presentationen av ett problem ofta innehåller 

förutfattade meningar om hur grupper är som leder till att problem formuleras på ett visst sätt. 

Om vi tar samma exempel som tidigare skulle en fördom kunna vara att kvinnor genetiskt 

inte är intresserade av att bli chefer i lika stor utsträckning som män. För det tredje talar 

Bacchi om vilka effekter en sådan problemformulering får. Vilka kommer förmodligen 

behöva ändra sig? Vilka kan fortsätta som tidigare utan förändring? Vilka gynnas av 

formuleringen? Vad anses vara oproblematiskt och åtgärdas inte? Om det tidigare exemplet 

med kvinnors underrepresentation diskuteras utifrån detta är det kvinnor som betraktas som 

problemet och som förväntas förändra sitt beteende. Män och deras beteende anses däremot 

oproblematiskt och behöver därmed inte förändras och män gynnas av 

problemformuleringen. Som sista punkt diskuterar även Bacchi hur åtgärder och respons på 

problemformuleringar skulle skilja sig ifall problem presenterades på ett annorlunda sätt. Om 

mäns beteende hade presenterats som problem som leder till kvinnlig underrepresentation 

hade en annan lösning presenterats istället för att kvinnor skulle ändra sitt beteende.28  

                                                
27 Carol Lee Bacchi. Women, policy and politics - the construction of policy problems. London: Sage. 1999, s. 

12–13. 
28 Bacchi. 1999, s. 12-13.  
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Mot bakgrund av dessa teoretiska ramverk avser jag för det första att applicera Yvonne 

Hirdmans genussystemteori och se ifall de två grundlogikerna, särhållandet/segregeringen 

och hierarkin, går att urskilja. Detta kommer jag att göra genom att undersöka ifall arbetet för 

att öka kvinnors engagemang inom idrott har integrerats i ordinarie verksamhet eller om det 

har uppmanats att hålla sig åtskilt i separata grupper. Utifrån begreppet genuskontrakt ska jag 

också undersöka vilka egenskaper som betraktades som manliga respektive kvinnliga och 

ifall detta påverkade vilka uppdrag som män respektive kvinnor gavs tillträde till. För det 

andra kommer ramverket ”närvarons politik” att användas till att undersöka hur 

könsfördelningen har sett ut i styrelser och vilka som har varit närvarande när olika beslut har 

fattats och åtgärder har vidtagits. För det tredje kommer teorin ”construction of policy 

problems” att användas till att undersöka vad som har betraktats som problem och vilka som 

anses vara anledningen till problem i problemformuleringar. Val av åtgärder kommer också 

att avslöja vad/vem som anses vara problem och vilka som uppmanas att förändra sig.  
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2. Kvinnligt basketengagemang i Luleå 1969–1989 

 

För att kunna förstå möjligheterna för kvinnors engagemang inom basket i Luleå 1969–1989 

är det viktigt att också förstå hur tidsandan var då. 1970-talet präglades både nationellt och 

internationellt av officiella satsningar på jämställdhet där kvinnor i allt större utsträckning 

kom ut på arbetsmarknaden.29 Eftersom samhället satsade på jämställdhet blev det möjligt att 

också få igenom konkreta lagar och handlingsprogram inom idrotten. Flera olika nationella 

riktlinjer utformades av RF under denna tid för att göra idrotten mer jämställd vilket var vad 

distriktsförbund, specialidrottsförbund och idrottsföreningar hade att utgå ifrån.30 Riktlinjerna 

kommer att presenteras och förklaras och sedan kommer jag att undersöka hur dessa 

påverkade basketen i Luleå, i likhet med och till skillnad från idrotten nationellt. Allt detta 

kommer sedan att analyseras utifrån de presenterade teoretiska ramverken.  

 

2.1 “Idrott åt alla” 1969 

Nationellt 

 

I en statlig utredning 1969 presenterade RF begreppet “Idrott åt alla”. Därmed uttrycktes det 

att idrott skulle utformas för att kunna erbjudas på likvärdiga sätt till alla oavsett kön eller 

klass. Eftersom det hade uppmärksammats att det fanns få kvinnor engagerade inom 

idrottsrörelsen framkom i detta ett förslag om att tillsätta en tjänst för en konsulent för 

kvinnlig idrott på RF:s kansli. Tjänsten, som saknade arbetsbeskrivning, tillsattes av en 

kvinna utvald av den manliga ledningen i RF under hösten 1970. Den kvinnliga 

idrottskommitté som hade inrättats 1953 och som hade haft som uppgift att få fler kvinnor 

engagerade inom idrotten ansågs därmed ha tappat sitt syfte och avvecklades. 

Arbetsuppgifterna skulle tillfalla den nytillsatta idrottskonsulenten och RF trodde att kvinnor 

ändå skulle räknas in automatiskt i projektet “Idrott åt alla”. Enligt Olofsson blev effekten 

istället den motsatta och flera kvinnor försvann från betydelsefulla positioner ute i 

distrikten.31 När detta skedde reagerade flera kvinnor starkt och bildade ideella arbetsgrupper 

                                                
29 JämO Resursarkiv. Historia. http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/jamstalldhetshi/ Hämtad 2019-10-02.  
30 Olofsson. 1989, s. 78.  
31 Ibid, s. 70-71.  

http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/jamstalldhetshi/
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för idrott över hela landet. Arbetsgrupperna ansåg att det rådde kraftig underrepresentation av 

kvinnliga idrottsledare och frågan diskuterades ivrigt. Situationen för kvinnliga ledare 

förbättrades inte trots att det utgick krav från RF 1975 att alla föreningar skulle avsätta 

särskilda medel för att utbilda kvinnliga ledare. Föreningarna behövde nämligen inte redovisa 

några siffror vilket gjorde det omöjligt för RF att se ifall arbetet genomfördes.32  

 

En av arbetsgrupperna som bildades var en utbildningsavdelning inom RF som tog kontakt 

med den kvinnliga idrottskonsulenten eftersom att de tillsammans ville rekrytera och utbilda 

fler kvinnliga ledare. Tillsammans startade de “Bättre rekrytering och utbildning av damer till 

idrottsledarskap” (förkortat BRUD-gruppen). BRUD-gruppen kom sedan att styra arbetet för 

utvecklingen av damidrott och presenterade 1976 ett aktionsprogram för att få in fler kvinnor 

i ledarroller inom idrotter. Programmet kallades för “Kvinnan - vår ledarreserv” och kom att 

utgöra stommen för utbildningsdelen i det handlingsprogram för utveckling av kvinnlig idrott 

som RF presenterade 1977.33  

 

Lokalt 

 

När “Idrott åt alla” kom 1969 hade basketen länge varit en del av det norrbottniska 

idrottslivet. I Gammelstads Idrottsförening (GIF) hade basket bedrivits och haft en egen 

sektion sedan mitten på 50-talet. Redan i uppstartsåren hade det funnits verksamhet för 

flickor och kvinnor men aldrig under åren 1956–1969 hade det funnits en kvinna i 

föreningens styrelse.34 I redogörelsen för säsongen 1968/69 avspeglade sig detta genom att 

herrverksamheten berördes på nästan en hel sida medan damverksamheten endast 

omnämndes på några rader. Under årens lopp hade det visserligen funnits ett fåtal kvinnliga 

ledare i föreningen men endast för grupper som benämndes “flickor knattar” och “flickor 

mini” medan alla lagen på högre nivå tränades av män.35 Även i NBBF fanns bara män i 

styrelsen vid tiden för införandet av “Idrott åt alla”.36  

                                                
32 Olofsson. 1989, s. 70-71.  
33 Ibid, s. 71.  
34 NF. Gammelstads Basketbollklubb (GBBK). 1994: 3, B11. Redogörelser för säsongerna 1956–1969 

Gammelstads IF Basketsektion. 
35 NF. GBBK. 1994: 3, B11. Redogörelse för säsongen 1968/69 Gammelstads IF Basketsektionen. 1969.   
36 NF. NBBF. 931: 2, A11a. Protokoll fört vid sammanträde med Norrbottens Basketbollförbunds styrelse i 

Piteå 25 juli 1969. 1969.  
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Till skillnad från den kvinnliga idrottskommitté som fanns på nationell nivå har jag inte 

funnit något arkivmaterial som påvisar att det funnits någon kvinnlig basketkommitté i Luleå. 

Därför finns det inte heller några uppgifter om att någon sådan läggs ned och inte heller några 

redogörelser ifall det bildades kvinnliga ideella arbetsgrupper för att förbättra kvinnors 

villkor inom basketen. Det är dock tydligt att det i basketen i Luleå, i likhet med idrotten på 

nationell nivå, inte skedde någon dramatisk förändring av antalet kvinnliga ledare eller 

styrelseledamöter under början av 70-talet. Däremot visar min genomgång av arkivmaterialet 

att det började dyka upp någon enstaka kvinna på styrelsemöten regelbundet från 1971. I 

GIF:s basketsektion var denna kvinna dock en spelarrepresentant från damlaget som sällan 

yttrade sig på mötena.37 Hennes närvaro verkar dock ha haft betydelse eftersom damsidan i 

föreningen fick större utrymme i kommande årsberättelser och till och med beskrevs som 

klubbens stora glädjeämne.38  

 

I NBBF var förändringen också långsam och inga kvinnor närvarade på styrelsemötena under 

70-talets början. I de diskussioner som fördes på mötena om basketens utvecklingsområden 

verkar det inte heller ha varit prioriterat att försöka få in fler kvinnor i styrelsen.39 Säsongen 

1972/73 var första året som kvinnliga representanter dök upp i styrelsen, dock endast en åt 

gången och alltid i rollen som sekreterare. Att kvinnorna var sekreterare verkar, av vad som 

framgår i protokollen, betyda att kvinnorna inte har yttrat sig utan varit närvarande endast för 

att anteckna vad männen i styrelsen säger.40 På ledar- och domarsidan var det likadant, det 

fanns visserligen en kvinnlig lagledare för damernas länslag 1970, men avsaknaden av 

kvinnliga tränare och domare framgår tydligt.41 Under de regionala ledar- och 

domarutbildningar som hölls under säsongen 1971/72 i Malmberget fanns varken kvinnliga 

instruktörer eller deltagare.42 Först under säsongen 1974/75 då det rådde brist på 

basketdomare i Luleå och Norrbotten framfördes ett förslag att kvinnor och flickor också 

                                                
37 NF. GBBK. 1994: 3, B11. Redogörelse för säsongen 1970/71 Gammelstads IF Basketsektionen. 1971.  
38 NF. GBBK. 1994: 1, A11. Verksamhetsberättelse för säsongen 1973/74. 1974.  
39 NF. NBBF. 931: 3, A1a2. Protokoll förda vid sammanträde med Norrbottens Basketbollförbunds styrelse 

1969-1972.  
40 NF. NBBF. 931:3, A1a2. Protokoll förda vid Norrbottens Basketbollförbunds styrelsemöten och årsmöten 

1970-1973.  
41 NF. NBBF. 931:3, A1a2. Protokoll fört vid sammanträde med Norrbottens Basketbollförbunds styrelse i 

Kalix den 5 augusti 1970. 
42 NF. NBBF. 931:3, A1a2. Protokoll fört vid sammanträde med Norrbottens Basketbollförbunds styrelse i 

Luleå den 16 februari 1972.  
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skulle kunna vara domare.43 Detta ledde till att fyra kvinnor deltog under en domar- och 

instruktörskurs 1976.44 Året därpå fick Norrbotten sin första kvinnliga distriktsdomare.45 

Dessutom fick en kvinna för första gången NBBF:s ledarstipendium för sitt arbete med ett 

flicklag i Gammelstads IF. Alla dessa bestämmelser togs i samband med att det fanns 

kvinnliga representanter på styrelsemötena, det framgår dock inte ifall det är kvinnorna som 

har framfört förslagen.46  

 

Analys – ”Idrott åt alla” 

 

”Idrott åt alla” verkar inte ha lett till någon drastisk jämställdhetsförändring varken nationellt 

eller lokalt under åren 1969–1977. Vid införandet av ”Idrott åt alla” bestod majoriteten av 

styrelser och ledningsgrupper endast av män. På nationell nivå valde också den manliga 

ledningen i RF ut vilken kvinna som skulle få tjänsten som idrottskonsulent vilket visar 

tendenser av att män hade makt att bestämma förutsättningarna för engagerade kvinnor. 

Lokalt fick herrbasketen i GIF betydligt större utrymme i årsberättelser vilket troligtvis var en 

effekt av att styrelsen enbart bestod av män. Kvinnor saknade sociala förutsättningar att ta 

plats som tränare och i styrelser, det varken uppmuntrades eller prioriterades. Dessa 

företeelser visar på tydliga kopplingar till Hirdmans genussystemteori eftersom hierarkin 

framträder där manligt ledarskap är norm och att män har makt att bestämma över kvinnors 

delaktighet.47  

 

Efter att ”Idrott åt alla” infördes 1969 skulle jämställdhetsarbetet integreras i ordinarie 

verksamhet, vilket skiljer sig mot Hirdmans lag om särhållandet. Detta ledde dock till att de 

sociala förutsättningarna försämrades för kvinnor inom idrott på nationell nivå eftersom deras 

positioner inte längre ansågs behövas. Inom basketen i Luleå var situationen något bättre där 

åtminstone ett fåtal kvinnor fick tillträde till styrelser. Det betyder dock inte att de sociala 

förutsättningarna för dessa kvinnor var goda. De första kvinnliga representanterna verkar 

knappt ha fått uttala sig utan begränsades till att vara sekreterare och fick inte tillträde till de 

                                                
43 NF. NBBF. 931:3, A1a2. Verksamhetsberättelsen 1974/75 på protokoll fört vid Norrbottens 

Basketbollförbunds årsmöte den 2 maj 1975. 
44 NF. NBBF. 931:3, A1a2. Protokoll fört vid sammanträde med Norrbottens Basketbollförbunds styrelse 1976.   
45 NF. NBBF. 931:3, A1a2. Protokoll fört vid sammanträde med Norrbottens Basketbollförbunds styrelse 21 juli 

1977. 
46 NF. NBBF. 931:3, A1a2. Protokoll fört vid sammanträde med Norrbottens Basketbollförbunds styrelse i 

Luleå den 17 maj 1972.  
47 Hirdman. 1988, s. 51–54. 
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högsta positionerna. Kvinnor som blev styrelseledamöter inom basketen i Luleå mötte inte en 

enkel verklighet. De var fortfarande underrepresenterade och underrepresentationen 

synliggjordes inte som ett problem som krävde åtgärder. På grund av att bristen på kvinnliga 

ledare och styrelseledamöter inte betraktades som ett problem vidtogs inga särskilda 

ekonomiska åtgärder för att utbilda och involvera kvinnor. Alltså var både de sociala och de 

ekonomiska förutsättningarna ogynnsamma. Osynliggörandet av problemet kan kopplas till 

Bacchis teori ”construction of policy problems” eftersom problemet inte erkändes så länge 

det endast fanns manliga makthavare med privilegiet att konstruera problem.48 Kvinnor med 

erfarenhet av underordningsproblematik fanns inte närvarande vilket ledde till att bristen på 

kvinnliga ledare inte formulerades som ett problem och heller inte ansågs nödvändigt att 

förändra. 

 

Ökat kvinnligt deltagande i styrelser verkar dock ha fått en liten effekt. Dambasketen i GIF 

fick större uppmärksamhet efter att en kvinnlig representant började närvara och några 

kvinnors möjlighet till kompetensutveckling ökade i och med att de fick tillgång till ledar- 

och domarutbildningar. Detta visar på tydliga kopplingar till Phillips teori om ”närvarons 

politik” eftersom att utökade åtgärder för att involvera kvinnor och fokusera på 

jämställdhetsfrågor korrelerar med kvinnlig närvaro i styrelsen.49 När kvinnor inte var 

närvarande och kunde bidra med sina erfarenheter formulerades inte kvinnors 

underrepresentation som ett problem och inga åtgärder vidtogs, trots att könsfördelningen var 

extremt ojämn. När en kvinna för första gången närvarade togs däremot beslut för att 

inkludera fler kvinnor. 

 

 

2.2. “Idrott tillsammans, på lika villkor för kvinnor och män” 1977 

Nationellt 

 

På idrottsmötet i november 1977 antogs ett handlingsprogram med namnet “Idrott 

tillsammans - på lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar” av RF. Programmet var 

utarbetat av BRUD-gruppen som hade bildats under början av 70-talet och tanken var att 

                                                
48 Bacchi. 1999, s. 12–13. 
49 Phillips. 2000, s. 14–20.  
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programmet skulle gälla under tre år. Efter tre år skulle programmet utvärderas och då skulle 

förhoppningsvis åtgärderna vara integrerade i den ordinarie verksamheten och ett 

handlingsprogram skulle inte längre vara nödvändigt. Programmet bemöttes med en 

huvudsakligen positiv inställning och särskilt kvinnors ledarskap och engagemang inom 

idrott var en mycket angelägen fråga. Ett av målen i programmet var att det inom fem år 

skulle finnas procentuellt lika många kvinnliga idrottsledare som kvinnliga utövare. Därför 

uppmanades också föreningarna att prioritera kvinnor till ledarutbildningar. Däremot ansågs 

det inte att fördelningen av manliga och kvinnliga ledare skulle vara jämn. Eftersom det fanns 

fler manliga utövare ansågs det självklart att det också skulle finnas fler manliga ledare.50 

 

Handlingsprogrammet handlade också från RF:s sida om att få föräldrar, framförallt 

mammor, mer engagerade i barnens idrottande och på så sätt få fler ideella ledare. Det skulle 

också finnas ett tydligare samarbete mellan idrotten och skolan.51 Det är inte en slump att 

behovet av fler engagerade kvinnor inom idrotten kopplades ihop med ökat 

föräldraengagemang. I projektet uttalades det tydligt att lösningen för att få fler kvinnor aktivt 

engagerade i föreningar var att idrotten skulle bli en fritidssysselsättning för barn och 

föräldrar. RF trodde att kvinnor förmodligen inte skulle engagera sig i en idrottsförening på 

eget bevåg men skulle göra det för sina barns skull.52  

 

RF hade beslutat att särskilda ekonomiska medel skulle erbjudas specialidrottsförbund och 

föreningar som satsade på ökat kvinnligt engagemang. Inför varje verksamhetsår sökte flera 

förbund och föreningar dessa projektpengar och många satsade på utbildningsprojekt med 

nybörjarkurser för kvinnliga ledare. Det visade sig dock att utbildningsprojekten inte ledde 

till några stora förändringar. Bara drygt en fjärdedel av kvinnorna som hade deltagit i olika 

kurser och utbildningar erbjöds nya uppdrag inom sin förening efteråt. I nära hälften av fallen 

uppmärksammades inte deras utbildningsnivå alls. Trots att utbudet på kvinnliga ledare hade 

ökat rådde fortfarande bristande efterfrågan. Lösningen som föreslogs var att erbjuda fler 

kurser för kvinnliga ledare samt att öka kvinnors självförtroende.53 Diskussionen handlade 

helt enkelt om att kvinnors självförtroende ansågs vara problemet till att kvinnor var 

underrepresenterade, inte att problemet var männens överrepresentation. För att kvinnor 

                                                
50 Olofsson. 1989, s. 71-72.  
51 Ibid, s. 72.  
52 Ibid, s. 75.  
53 Ibid, s. 72-73.  
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skulle kunna få tillträde till positioner som ledare och styrelseledamöter var män tvungna att 

kliva åt sidan men eftersom detta inte ingick i problemformuleringen betraktades det inte 

heller som en nödvändig åtgärd.54 

 

 

Lokalt 

 

År 1975 hade basketsektionen i Gammelstads IF bildat den nya föreningen Basketklubben 

Falken (BK Falken).55 Vid tiden för handlingsprogrammets införande 1977 fanns en kvinna 

med ordinarie plats i BK Falkens styrelse som deltog på samtliga styrelsemöten. Föreningen 

satsade också på att öka antalet kvinnliga ledare vilket resulterade i att 12 av de 25 ledare 

som tackades i årsberättelsen 1977 var kvinnor, vilket alltså innebär att klubben hade uppnått 

numerär jämställdhet på tränarsidan. I årsberättelsen framgick det dock inte vilka lag dessa 

tränare hade haft ansvar för.56  

 

Under verksamhetsåret 1979/80 valdes den ordinarie kvinnan i styrelsen till den första 

kvinnliga ordföranden någonsin i basketen i Gammelstad.57 Detta var en position hon behöll 

fram till 1982. I en jubileumsskrift från BK Falkens 10-årsjubileum 1985 uttryckte hon 

många positiva minnen från sin tid som ordförande där hon beskrev styrelsen i föreningen 

som ett otroligt sammansvetsat team. Samtidigt förklarade hon också att hon ibland kände sig 

stressad och detta citat “…visst hade vi ibland olika uppfattningar och diskussionens vågor 

kunde gå höga…” antyder att hennes tid som ordförande inte varit speciellt enkel.58 Eftersom 

att majoriteten av styrelseledamöterna fortfarande var män under hennes tid som ordförande 

blir det enkelt att anta att hon i många diskussioner ändå blivit nedröstad och antyder att de 

sociala förutsättningarna för kvinnor fortfarande varit svåra.59 Under åren 1979-1982 deltog 

också en kvinnlig lärarrepresentant på föreningens styrelsemöten. Likt ett av 

handlingsprogrammets mål hade det utvecklats ett samarbete mellan skolan och 

idrottsföreningen vilket också hade lett till en extra kvinnlig representant på styrelsemötena.60  

                                                
54 Olofsson. 1989, s. 79.  
55 NF. GBBK. 1994:1, A1c1. Styrelse och verksamhetsberättelse för 1976. 1977.  
56 NF. GBBK. 1994:1, A1c1. Styrelse och verksamhetsberättelse för 1977. 1978.  
57 NF. GBBK. 1994:1, A1c1. Verksamhetsberättelse 1979-80. 1980.  
58 NF. GBBK. 1994:3, H1. Falken Basket Gammelstad 1975-1985 Jubileumsskrift. 1985. 
59 NF. GBBK. 1994:1, A1c1. Verksamhetsberättelser 1979-1982.  
60 NF. GBBK. 1994:1, A1c1. Verksamhetsberättelser 1979-1982.  
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Även inom NBBF skedde förändringar efter handlingsprogrammets införande. I oktober 1977 

hölls exempelvis en Steg 2-utbildning för tränare.61 Av utbildningens 21 deltagare var fyra 

kvinnor och detta var första gången kvinnor deltog på en högre tränarutbildning än 

grundkurser.62 Efter utbildningen skickade en kvinnlig kanslist i NBBF:s 

utbildningskommitté ut en uppmaning till föreningarna att ge sina nyutbildade ledare 

lämpliga arbetsuppdrag i förhållande till deras nya utbildningsnivå.63 Även om det inte går att 

utläsa ifall alla föreningar tog till sig av uppmaningen uppdagas ändå företeelser som kan 

antas vara effekter av att kvinnor utbildades på högre nivå inom basket. I april 1979 

tillfrågades exempelvis en kvinna att ställa upp som instruktör på ett läger i Piteå. Tidigare 

vid olika lägerverksamheter hade ledarna bara varit män. Det framkommer dock inte ifall hon 

faktiskt var ledare på lägret.64 

 

Analys – ”Idrott tillsammans, på lika villkor för kvinnor och män” 

 

Handlingsprogrammet ”Idrott på lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar” som 

infördes 1977 och var aktivt fram till 1980 lade stort fokus vid att öka antalet kvinnliga 

ledare. Likt ”Idrott åt alla” åtta år tidigare skulle handlingsprogrammet och dess arbete för 

jämställdhet ske integrerat i ordinarie verksamhet. Även om programmet var utarbetat av den 

kvinnliga arbetsgruppen ”BRUD-gruppen” uppmanades föreningar att arbeta aktivt i sin 

ordinarie styrelse för att utbilda kvinnliga ledare. Detta motsäger Hirdmans genussystem och 

dess grundlogik om särhållande mellan könen.65  

 

Handlingsprogrammet fick däremot större genomslag inom basketen i Luleå än inom idrotten 

på ett nationellt plan. Kvinnors ekonomiska förutsättningar förbättrades tack vare de 

projektpengar som avsattes av RF till att utbilda kvinnliga ledare men på nationell nivå levde 

projekten inte upp till förväntningarna. Ytterst få av de nyutbildade kvinnorna erbjöds nya 

uppdrag efteråt. Även om möjligheten till kompetensutveckling hade ökat var alltså de 

                                                
61 NF. NBBF. 931:12. F1Va. Utbildningspyramiden. 1973.  
62 NF. NBBF. 931:12, F1Va. Deltagarförteckning Basketbollkurs Steg II A i Överkalix 28-30 okt 1977. 
63 NF. NBBF. 931:12, F1Va. Till föreningarna - meddelande skickat av Annikka Bergsten till Norrbottens 

basketbollföreningar som haft medlemmar som genomgått utbildningar. 1977.  
64 NF. NBBF. 931:12, F1Vb. Meddelande skickat till Lasse Mikkelsson från Dan Karlsson, ungdomsansvarig 

NBBF, 1979-04-25.  
65 Hirdman. 1988, s. 51–54.  
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sociala förutsättningarna fortfarande ogynnsamma eftersom kvinnliga ledare inte 

efterfrågades och prioriterades. Kvinnor ansågs dessutom vara anledningen till att det 

överhuvudtaget fanns problem med skev könsfördelning. Precis som Bacchi beskriver i sin 

teori ”construction of policy problems” formuleras problem ofta som att offret är skyldiga till 

att ha orsakat problemet och anses därför själva vara ansvariga för att hitta lösningen.66 En 

sådan struktur framträdde tydligt eftersom att lösningen på problemet att kvinnor inte fick 

nya uppdrag trots utbildning var att kvinnors självförtroende måste öka istället för att män 

måste kliva åt sidan till förmån för kvinnor. 

 

I basketen i Luleå förbättrades möjligheterna till kompetensutveckling i och med att fler 

utbildningar hölls där kvinnor deltog. Till skillnad mot på nationell nivå, där efterfrågan 

fortfarande var låg efter genomförda utbildningar, blev effekten av fler utbildade kvinnor 

större för basketen i Luleå. De sociala förutsättningarna förbättrades på så sätt att tydliga 

uppmaningar skickades ut till föreningarna från en kvinnlig kanslist om att ge sina 

nyutbildade ledare passande uppdrag. Samma säsong hade BK Falken nästan 50 procent 

kvinnliga ledare som tackades i en årsberättelse och de valde en kvinnlig ordförande. Att det 

var just en kvinna som skickade ut denna uppmaning kan kopplas till Phillips och ”närvarons 

politik” då det råder korrelation mellan en kvinnlig ansvarig och utökade åtgärder för att 

gynna jämställdheten.67 Det är omöjligt att svara på om samma uppmaning hade skickats ut 

ifall det hade varit en manlig kanslist på NBBF men effekten att det plötsligt finns många fler 

kvinnliga ledare och en kvinnlig ordförande i BK Falken är väldigt intressant. 

 

Både på nationell nivå inom idrott och inom basketen i Luleå ökade samarbetet mellan skolan 

och föreningar vilket i BK Falken symboliserades av en kvinnlig lärarrepresentant. Att 

involvera föräldrar och skolan var en metod för att locka kvinnor att engagera sig inom 

idrotten. Hela metoden baserades på en traditionell kvinnosyn som går att koppla till 

Hirdmans genussystemteori och uppfattningarna om “manliga” och “kvinnliga” egenskaper i 

genuskontraktet. Idrott ansågs vara något typiskt ”manligt” och idrotten var fortfarande 

mansdominerad.68 Därför ansåg idrottsförbunden att kvinnors engagemang måste komma 

från något typiskt ”kvinnligt”, vilket var omhändertagande av barn. De trodde helt enkelt att 

                                                
66 Bacchi. 1999, s. 12-13.  
67 Phillips. 2000, s. 14-20.  
68 Hirdman. 1988, s. 51-54.  



 

 

21 

 

det skulle bli svårt att få kvinnor att engagera sig inom idrott på eget bevåg och att det var 

enklare om deras engagemang kom via deras barn eller deras elever. 

 

2.3. Projekten mellan 1980 och 1983 

 

Nationellt 

 

Enligt Eva Olofsson fick inte handlingsprogrammet något stort genomslag för idrotten på 

nationell nivå. Bristen på kvinnliga ledare och styrelseledamöter var fortfarande enorm vilket 

tvingade RF att utforma nya åtgärdsprogram. Med ekonomiskt stöd av riksdag och regering 

initierades flera olika projekt under 1980-talets första år och det nya åtgärdsprogrammet 

presenterades vid riksidrottsmötet 1981.69 I början av 80-talet var första gången som RF 

officiellt uttalade att idrotten skulle sträva efter att på sikt omfatta lika många kvinnor som 

män. Detta skulle inte bara gälla utövare utan också tränare, styrelsemedlemmar och 

funktionärer.70 En marknadsföringskampanj som fick stort genomslag i media var 

“Kvinnoidrottens nya giv” vars grundtanke, enligt Olofsson, var att långsiktigt förändra folks 

syn på idrott. Det skulle bli lika självklart att kvinnor höll på med idrott som att män gjorde 

det. Strategin för att förändra folks syn på idrott var att damidrott skulle hålla sig åtskilt från 

herridrott och utvecklas till något eget. Kvinnor som var engagerade inom idrott skulle hålla 

sig på den åtskilda damsidan. Detta ansåg RF vara enda sättet för kvinnors idrott och 

kvinnligt idrottsengagemang att vinna acceptans hos allmänheten. Att förändra unga kvinnors 

påstått negativa inställning till idrott ansågs också som avgörande. Kampanjen kom att 

kritiseras både internt och externt eftersom att det saknades en beskrivning för hur kvinnor 

skulle ha möjlighet att påverka idrotten i stort när de höll sig för sig själva.71  

 

Enligt historikern Helena Tolvhed startade RF även flera andra projekt, bland annat ”Hur får 

vi fler kvinnliga ledare inom idrotten?” och “Kvinnans integrering inom idrotten” och till 

dessa projekt öronmärktes ekonomiska medel. Eftersom att kvinnoidrotten skulle hålla sig 

åtskild från manlig idrott var dock inte målen för dessa projekt integrerade i den ordinarie 

                                                
69 Olofsson. 1989, s. 74–75. 
70 Ibid, s. 72.  
71 Ibid, s. 75.  
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verksamheten i RF. Målen för projekten stod istället för sig själva i extra policydokument.72 

Projektens frågor och målsättningar diskuterades och utvärderades endast av speciellt tillsatta 

arbetsgrupper av kvinnor. Enligt Olofsson ledde detta till att männen i RF:s ledning såg 

arbetet för att öka och stärka kvinnliga ledare endast som ett tillägg som inte fick ta fokus 

från den ordinarie verksamheten, det vill säga manlig idrott. Eftersom ”tillägget” skulle 

skötas av kvinnorna i de speciella arbetsgrupperna kunde männen i ledningen fortsätta att 

koncentrera sig på den manliga idrotten, och inte öppet behöva ta ställning till om de var för 

eller emot ökat kvinnligt engagemang.73  

 

Lokalt 

 

Till skillnad mot idrott på nationell nivå, där jämställdhetsfrågor i början av 1980-talet 

diskuterades i särskilt tillsatta arbetsgrupper av kvinnor, pågick jämställdhetsarbetet inom 

basket i Luleå i de ordinarie styrelserna. BK Falken hade fortfarande sin kvinnliga ordförande 

och under säsongen 1981/82 hade föreningen faktiskt fler kvinnliga än manliga medlemmar. 

Dessutom fanns förtroendevalda kvinnor inom föreningen som hade ansvar för vissa uppdrag 

som föreningsåtaganden och beredskapsarbete.74 På föreningens årsmöte 1981 deltog fyra 

kvinnor samtidigt vilket aldrig tidigare hade hänt. Ett beslut som togs vid mötet var att det i 

styrelsen skulle ingå en manlig och kvinnlig spelarrepresentant från respektive högsta 

serielag i styrelsen vilket kan betraktas som en slags kvotering.75 Detta menar jag blev ett steg 

mot ökad jämställdhet eftersom både manliga och kvinnliga spelares åsikter ansågs värdefulla 

att delas med styrelsen. Med det sagt verkar det fortfarande inte ha funnits något uttalat fokus 

på att öka antalet kvinnliga ledare eller styrelseledamöter. Majoriteten av tränarna och 

styrelseledamöterna var fortfarande män och det blev ingen uppåtgående kurva av antalet 

deltagande kvinnor från år till år. Under den kommande treårsperioden låg det kvinnliga 

deltagandet per styrelsemöte på mellan två till fyra ledamöter av cirka tio till tolv deltagare 

totalt.76 

 

                                                
72 Tolvhed. 2015, s. 190-201.  
73 Olofsson. 1989, s. 80.  
74 NF. GBBK. 1994:1, A1c1. BK Falken Gammelstad Verksamhetsberättelse 1981-82.  
75 NF. GBBK. 1994:1, A1a. Protokoll fört vid BK Falkens årsmöte 1981-08-31. 
76 NF. GBBK. 1994:1, A1a. Protokoll förda vid BK Falkens årsmöten 1981-1983.  
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Norrbottens Basketbollförbund (NBBF) genomgick inte heller några dramatiska förändringar. 

Från 1981 till 1983 deltog endast män på styrelse- och årsmöten och det verkar inte heller ha 

varit en aktuell fråga att försöka få in fler kvinnor.77 Däremot hölls under säsongen 1980/81 

flera utbildningar vilket gjorde att distriktet framförallt fick fler kvinnliga domare. Detta 

framhölls som en framgång av NBBF i den säsongens årsberättelse. Alla utbildningar som 

hade genomförts hade dock endast haft manliga instruktörer.78 Den största framgången för 

kvinnliga ledare skedde under säsongen 1982/83 när det föreslogs att flicklänslagen skulle ha 

en kvinnlig assisterande tränare. Kvinnan benämndes dock som ”flicka” och ordet skrevs i 

protokollet med versaler vilket antyder att en kvinnlig coach på en sådan hög nivå var mycket 

ovanligt. “Flickan” skulle dessutom väljas ut av den manliga huvudtränaren vilket innebär att 

det fortfarande var männen som dikterade kvinnors möjligheter att coacha på högre nivå.79  

Att en kvinna benämns som flicka är enligt forskaren Berit Ås ett typiskt exempel på 

härskarteknik som ofta har använts i situationer där män har försökt förminska kvinnors 

kompetens.80 

 

Analys – Projekten mellan 1980 och 1983 

 

De olika projekt som genomfördes mellan 1980 och 1983 ledde inte till stora förändringar 

gällande ekonomiska och sociala förutsättningar eller möjligheter till kompetensutveckling 

varken på nationell eller lokal nivå. Detta trots att basketen i Luleå och idrotten på nationell 

nivå använde helt olika strategier. Idrotten på nationell nivå gick tillbaka till 

könssegregeringen som de hade haft innan ”Idrott åt alla” 1969. Kvinnors engagemang inom 

idrott skulle diskuteras i särskilda kvinnokommittéer, kvinnor som engagerade sig skulle 

hålla sig till damidrott och uppmanades att inte beblanda sig med manlig idrott eftersom att 

de inte ansågs kunna utvecklas och vinna acceptans annars. Målsättningarna för att utveckla 

kvinnors idrottsliga engagemang diskuterades endast av de separata arbetsgrupperna av 

kvinnor utan att männen i de ordinarie styrelserna behövde bry sig om utvecklingen. Detta 

eftersom manlig idrott fortfarande betraktades som det viktigaste att fokusera på och att 

damidrott inte fick ta fokus från det. I detta finns tydliga kopplingar till Hirdmans 

                                                
77 NF. NBBF. 931:4, A1a2. Protokoll förda vid Norrbottens Basketbollförbunds årsmöten säsongen 1981/82.  
78 NF. NBBF. 931:1, A1c. Norrbottens Basketbollförbund Årsberättelse 1980/81.  
79 NF. NBBF. 931:4, A1a2. Protokoll fört vid NBBF:s styrelsemöte den 12 augusti 1982. 
80 Berit Ås. Hersketeknikker I Kjerringråd- kvinnepolitisk tidsskrift. 1978, s. 17–21. 
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genussystemteori och dess två lagar, isärhållandet mellan manligt och kvinnligt och hierarkin 

att det manliga är norm.81  

 

Ekonomiska förutsättningar förbättrades till viss del och särskilda projekt för att utveckla 

kvinnliga ledare fick öronmärkta medel men de sociala förutsättningarna var fortsatt väldigt 

ogynnsamma. Kvinnor uppmanades att hålla sig åtskilda och lösa sina egna problem utan 

hjälp från män i ledningen vilket gjorde att kvinnor inte deltog i de ordinarie styrelserna. 

Detta kan i sin tur kopplas till Bacchis teori ”construction of policy problems” eftersom 

kvinnor betraktades som ansvariga för problemet med underrepresentationen av kvinnliga 

ledare och därför själva ansågs vara tvungna att lösa det.82 RF ansåg nämligen att unga 

kvinnor hade en negativ grundinställning till idrott som måste förändras för att fler kvinnor 

skulle engagera sig som tränare, domare eller som styrelseledamöter.  

 

Jämställdhetsfrågorna i basketen i Luleå diskuterades istället integrerat i ordinarie styrelser 

men var knappast prioriterade frågor. De ekonomiska förutsättningarna verkar ha varit 

ogynnsamma eftersom inga särskilda ekonomiska satsningar gjordes för att involvera fler 

kvinnor i basketen. Att frågorna inte prioriterades kan bero på att det kvinnliga deltagandet på 

styrelsemöten både i BK Falken och i NBBF fortfarande var väldigt lågt. I NBBF deltog 

nämligen inga kvinnor i styrelsen under de första åren på 1980-talet. I rapporter från 

tränarutbildningar framkommer det inte ifall några kvinnor deltog vilket NBBF säkerligen 

hade velat framhäva ifall det hade funnits ett uttalat fokus att utbilda kvinnliga ledare. En 

liten utveckling går att urskilja på domarsidan där möjligheten till kompetensutveckling 

ökade och utbildningar genomfördes. I NBBF:s arbete finns tydliga kopplingar till Phillips 

“närvarons politik”.83 När kvinnor inte närvarade i styrelsen lyftes och diskuterades inte 

frågor för att få fler kvinnor involverade och hur förutsättningarna för ökat kvinnligt 

deltagande kunde förbättras. Arbetet för att få fler engagerade kvinnor stannade istället 

snarare upp. En tolkning av detta skulle kunna vara att männen inte hade den erfarenhet som 

diskussionen krävde för att komma fram till lämpliga åtgärder för att involvera fler kvinnor. 

De sociala förutsättningarna var ogynnsamma, inga särskilda ekonomiska förutsättningar 

gavs och möjligheten till kompetensutveckling var begränsad. Det förekom istället ett, som 

Bacchi skulle beskriva det, osynliggörande av problemet med kvinnors underordning. Den 

                                                
81 Hirdman. 1988, s. 51-52.  
82 Bacchi. 1999, s. 12–13.  
83 Phillips. 2000, s. 14–20.  
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ojämställdhet som fanns betraktades och formulerades inte som ett problem av männen i 

styrelsen och därmed föreslogs och vidtogs inga åtgärder.84  

 

2.4. Från kvinnofrågor till jämställdhetsfrågor 

 

Nationellt 

 

Enligt idrottsforskaren Eva Olofsson användes begreppet jämställdhet inom idrott för första 

gången av RF på riksidrottsmötet 1983.85 Begreppet bidrog till åsikten att kvinnor skulle 

integreras mer i det organisatoriska arbetet i förbund och föreningar, snarare än att hålla sig 

separat. Följande skrivelse från mötet noteras: "Varje till RF ansluten idrottsorganisation 

skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan 

sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås."86 Under hösten 1984 

ändrades också namnet på RF:s egna arbetsgrupp för kvinnlig idrott till "Arbetsgruppen för 

jämställd idrott" och RF:s fortsatta arbete rubricerades hädanefter som ett jämställdhetsarbete 

istället för ett utvecklingsarbete för kvinnlig idrott. Den officiella målsättningen var dock 

fortfarande att öka kvinnors deltagande i idrottsrörelsen.87 Namnbytet var både positivt och 

negativt enligt Olofsson eftersom det ledde till att jämställdhetsarbetet integrerades tydligare i 

verksamheten men samtidigt osynliggjorde att det handlade om kvinnors underordning inom 

idrotten.88 

 

Arbetet för jämställd idrott var inte problemfritt under 1980-talets senare hälft trots att RF var 

tydliga med sina intentioner på pappret. Arbetsgruppen för jämställd idrott mötte i praktiken 

starkt motstånd från ledningsgrupper och deras förslag till åtgärder kritiserades ofta.89 Även 

om flera idrotter fick sina första permanenta kvinnliga styrelseledamöter var det fortfarande 

en utmanande tanke att kvinnor skulle ha makt att bestämma över mäns idrottsutövning. 

                                                
84 Bacchi. 1999, s. 12-13.  
85 Olofsson. 1989, s. 76. 
86 Ibid, s. 76. 
87 Ibid, s. 76.  
88 Ibid, s. 79.  
89 Ibid, s. 76.  
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Hittills hade kvinnligt inflytande begränsats till frågor om damidrott. Idrotten hade länge 

ansetts vara en del av det manliga identitetsskapandet och kvinnors närvaro och möjlighet att 

kunna förändra detta betraktades som riskabel, menar idrottsforskaren Helena Tolvhed.90  

 

Ännu kraftigare tag för jämställdhet inom idrott tog RF 1989 då de fastslog en 

jämställdhetsplan för 1990-talet. Initiativet till jämställdhetsplanen kom från en motion till 

riksdagen från en kvinnlig arbetsgrupp bestående av fem kvinnor som lämnades in tidigare 

samma år. Den kvinnliga arbetsgruppen hyllade den lyckade medlemsrekryteringen där 40 

procent av RF:s medlemmar numera var kvinnor. Samtidigt belyste de problemet att kvinnor 

trots sitt höga medlemsantal fortfarande var starkt underrepresenterade bland ledare och i 

styrelser. För att idrotten på riktigt skulle bli jämställd argumenterade de därför för att det 

måste föras in mer kvinnliga värderingar och kvinnligt inflytande i idrottsrörelsen.91 

Jämställdhetsplanen för 1990-talet beskrivs i efterhand av RF som en av de viktigaste 

historiska milstolparna för idrottens jämställdhetsarbete.92 

 

Lokalt 

 

Efter att begreppet jämställdhet infördes inom idrotten på nationell nivå 1983 skedde stor 

utveckling för jämställdhetsarbetet i basketen i Luleå. Redan under årsmötet för BK Falken 

1984 rådde en jämn könsfördelning där tre kvinnor och tre män valdes till 

styrelseledamöter.93 Samma år ansvarade två kvinnliga ledare för ett pojklag under en USA-

resa. Eftersom kvinnor tidigare till stor del hade varit begränsade till att coacha knattelag på 

flicksidan var detta helt klart en stor och genusöverskridande förändring.94 Kommande år 

hade betydligt fler kvinnor än tidigare ordinarie platser i föreningens styrelse. Mellan åren 

1984 och 1986 närvarade ofta fyra eller fem kvinnor samtidigt på styrelsemöten med ungefär 

tio till tolv deltagare.95 Inför säsongen 1987/88 hade tre kvinnor huvudansvaret för olika 

uppgifter i klubben. En av dessa kvinnor var klubbens utbildningsledare och ansvarade för att 

                                                
90 Tolvhed. 2015, s. 258.  
91 Sveriges Riksdag. Motion till riksdagen 1989/90: Kr519. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/kvinnor-och-idrott_GD02Kr519 Hämtad 2019-09-24.  
92 Riksidrottsförbundet. Historiska milstolpar. 

https://www.rf.se/RFarbetarmed/jamstalldhet/Historiskamilstolpar Hämtad 2019-09-24.  
93 NF. GBBK. 1994:1, A1a. Protokoll fört vid BK Falkens årsmöte 1984-08-15.  
94 NF. GBBK. 1994:3, H1. Falken Basket Gammelstad 1975-1985 Jubileumsskrift. 1985. 
95 NF. GBBK. 1994:1, A1a. Protokoll förda vid BK Falkens årsmöten 1984-1986.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/kvinnor-och-idrott_GD02Kr519
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/kvinnor-och-idrott_GD02Kr519
https://www.rf.se/RFarbetarmed/jamstalldhet/Historiskamilstolpar
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upprätta individuella utvecklingsplaner för alla ledare, alltså både de manliga och de 

kvinnliga. Att en kvinna innehade ett sådant ansvar hade inte tidigare förekommit i 

föreningen.96 Under säsongen 1986/87 bytte BK Falken namn till Gammelstads 

Basketbollklubb och därför kommer jag hädanefter att hänvisa till dem som GBBK.97  

 

Även under kommande år fortsatte fler kvinnor vara närvarande i styrelsen i GBBK.98 Under 

säsongen 1987/88 hade också föreningen en anställd idrottskonsulent som var kvinna, vilket 

var det enda avlönade uppdraget i föreningen.99 På årsmötet 1989 närvarade för första gången 

fler kvinnor än män, fyra mot tre.100 Under året som fler kvinnor var närvarande utbildades 

fyra kvinnor i föreningen till funktionärer och en till föreningsledare. Så många kvinnor från 

föreningen hade tidigare inte utbildats till höga positioner.101 Vid årsmötet året därpå deltog 

sju kvinnor och endast fem män vilket visar att kvinnorna verkar ha varit på frammarsch i 

föreningen.102  

 

Förändringar där fler kvinnor var engagerade än tidigare framträder även i andra delar av 

Luleå än GBBK. De basketföreningar som fanns i Luleå vid denna tidpunkt var anslutna till 

något som kallas Luleå Basketcentrum (LBC), vilket fortfarande finns än idag.103 Det som 

utmärker verksamhetsåret 1984/85 gentemot tidigare är att en kvinna var anställd som 

idrottskonsulent vid LBC mellan januari och juni. Konsulenten hade ansvar över samtliga 

föreningar anslutna till LBC vilket innebär att det var en betydande position som en kvinna 

hade vilket indikerar att jämställdhetsarbetet gick framåt.104  

 

Inom NBBF skedde också tydlig utveckling då man i mitten av 1980-talet tog fram ett 

handlingsprogram med namnet “Norrbotten-Basketlandet-Framtidslandet”. I denna 

diskuterades nödvändiga förbättringar som skulle göras inom den norrbottniska basketen för 

                                                
96 NF. GBBK. 1994:1, A1a1. Arbetsbeskrivning för styrelsen för Gammelstads Basketbollklubb. 1987. 
97 NF. GBBK. 1994:1, A1a. Motion angående namnbyte för BK Falken Gammelstad. 1986.  
98 NF. GBBK. 1994:1, A1c2. Gammelstads Basketbollklubb Verksamhetsberättelser 1987-1989. 
99 NF. GBBK. 1994:1, A1c2. Gammelstads Basketbollklubb Verksamhetsberättelse 1987-1988.  
100 NF. GBBK. 1994:1, A1a1. Protokoll fört vid årsmöte för Gammelstads Basketbollklubb den 12 september 

1989. 
101 NF. GBBK. 1994:1, A1c2. Gammelstads Basketbollklubb Verksamhetsberättelse 88-89.  
102 NF. GBBK. 1994:1, A1a1. Protokoll fört vid årsmöte med Gammelstads Basketbollklubb den 29 augusti 

1990. 
103 Svenska Basketbollförbundet. Luleå Basketcentrum söker basketkonsulent. 2018. 

http://www.basket.se/Nyheter/Basketjobb/luleabasketcentrumsokerbasketkonsulent Hämtad 2019-09-26.  
104 NF. GBBK. 1994:1, A1c1. BK Falken Gammelstad Verksamhetsberättelse 1984-85.  

http://www.basket.se/Nyheter/Basketjobb/luleabasketcentrumsokerbasketkonsulent
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att gynna framtiden. Ett av problemen som togs upp var att det fanns för få kvinnliga ledare 

och det diskuterades vilka åtgärder som var tvungna att vidtas för att engagera fler kvinnor. 

Lösningen ansågs vara att klargöra skillnader mellan män och kvinnor i synen på idrott och 

att genom ökad kunskap förbättra kvinnors inställning till idrott. Det menades också att 

damidrotten måste hitta sin egen profil och att NBBF under föreningsbesök skulle hjälpa 

föreningarna utifrån deras behov att utveckla damidrott.105  

 

Handlingsprogrammet i sin helhet presenterades i juni 1985 som ett samarbete mellan flera 

olika norrbottniska basketföreningar samt styrelsen i NBBF. I programmet uttalades ett antal 

”drömmar” som förbundet hade inför 1990-talet där en av dessa var att basket skulle ha 

utvecklats till länets största damidrott där elitlagen hade fått sina första kvinnliga tränare. 

Dessutom ville NBBF att elitmatcher för damer skulle dömas av kvinnliga förbundsdomare 

och att hälften av alla baskettränare i Norrbotten skulle vara kvinnor.106 Efter att 

handlingsprogrammet presenterades skedde stor förändring under 1980-talets sista år. Fler 

kvinnor närvarade vid NBBF:s årsmöten och en kvinna var utbildningsansvarig för länets 

domare och tränare från och med våren 1987.107 I tävlingsbestämmelserna inför säsongen 

1987/88 bestämdes det att domarna bör vara kvinnliga i juniormatcher för flickor. En 

motsvarande regel fanns dock inte för seniormatcher och det verkar inte heller ha varit 

aktuellt att kvinnor skulle få döma pojkar.108    

 

Året innan RF:s jämställdhetsplan infördes går det att urskilja tre viktiga händelser som 

gynnade jämställdheten inom basketen i Luleå. För det första beslutade styrelsen i NBBF i 

september 1988 att tilldela förtjänstdiplom till fyra kvinnor för deras femåriga engagemang 

och arbete i olika basketföreningar i Norrbotten. Dessa diplom hade delats ut i många år men 

tidigare hade aldrig någon kvinna fått ett. Eftersom kvinnor till en början inte hade haft 

tillträde till ledande positioner tilldelades däremot ingen kvinna en förtjänstmedalj i silver 

eller guld, för tio respektive tjugo års arbete inom basketen.109 Detta skedde först året därpå 

när en kvinna tilldelades förtjänstmedalj i silver för sitt arbete med damföreningen Luleå 

                                                
105 NF. NBBF. 931:2, B1. Framtidslandet - Diskussionsunderlag för Norrbottens Basketbollförbunds 

handlingsprogram. 1984.  
106 NF. NBBF. 931:4, A1a3. Norrbotten-Basketlandet-Framtidslandet. 2 juni 1985. 
107 NF. NBBF. 931:4, A1a2. Protokoll från Norrbottens Basketbollförbunds Vårmöte 23 maj 1987. 
108 NF. NBBF. 931:2, B11. Basketboll är bra idrott - Tävlingsbestämmelser för juniormatcher och 

seniormatcher. 1987.  
109 NF. NBBF. 931:4, A1a2. Protokoll från sammanträde med styrelsen för Norrbottens Basketbollförbund den 

6 september 1988.  
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Basket.110 För det andra närvarade allt fler kvinnor vid styrelsemöten och hade viktiga 

uppdrag som kassör, vice ordförande eller föreningsansvariga under säsongen 1988/89. För 

det tredje hölls en ungdomsriksdag för olika idrotter som NIF anordnade i Luleå i oktober 

1988. Av de tre ungdomar som blev utvalda att representera basketen var en av dessa en 

kvinna född 1971, vilket visar att även unga kvinnor nu fick chansen att ta plats i 

bestämmande organ.111 

 

NIF, NBBF och Svenska Basketbollförbundet (SBBF) märkte att intresset för utbildning för 

kvinnor ökade och under 1989 hölls flera utbildningar med kvinnliga deltagare. I januari hölls 

en domarkurs för kvinnliga domare i Överkalix anordnad av NBBF. Kursen hade 17 

deltagare och dessutom två kvinnliga instruktörer.112 Under en helg i februari anordnade NIF 

en konferens med namnet “Idrottens Qvinnor” där hela 250 kvinnor deltog och konferensen 

beskrevs av de som deltagit som en stor framgång med intressanta seminarier.113 SBBF tog 

sedan efter NIF:s idé med en kvinnokonferens och bjöd in till en liknande för basketens 

kvinnor under hösten där två kvinnor från NBBF anmäldes.114 På ledarsidan skickades två 

män och två kvinnor från Norrbotten till en Steg 3-utbildning i Jönköping i augusti samma år. 

Detta var den hittills högsta nivån av tränarutbildning som kvinnor hade haft tillträde till.115  

 

Analys – Från kvinnofrågor till jämställdhetsfrågor 

 

Jag menar att man kan konstatera att de största förändringarna för jämställdhetsarbetet inom 

idrott på nationell nivå och basket på lokal nivå skedde under 1980-talets senare år. 

Införandet av begreppet jämställdhet inom RF 1983 fick både positiva och negativa 

konsekvenser. Begreppet och det förändrade arbetssättet det medförde ledde till att 

jämställdhetsfrågor integrerades i den ordinarie verksamheten istället för att skötas av 

                                                
110 NF. NBBF. 931:4, A1a2. Protokoll från sammanträde med styrelsen för Norrbottens Basketbollförbund den 

5 november 1989.  
111 NF. NBBF. 931:4, A1a2. Protokoll från telefonsammanträde med styrelsen för Norrbottens 

Basketbollförbund den 25 september 1988.  
112 NF. NBBF. 931:2, A11a. Protokoll från sammanträde med styrelsen för Norrbottens Basketbollförbund den 

6 januari 1989.  
113 NF. NBBF. 931:2, A11a. Protokoll från sammanträde med styrelsen för Norrbottens Basketbollförbund den 

5 februari 1989.  
114 NF. NBBF. 931:4, A1a2. Protokoll från sammanträde med styrelsen för Norrbottens Basketbollförbund den 

26 augusti 1989.  
115 NF. NBBF. 931:4, A1a2. Protokoll från sammanträde med styrelsen för Norrbottens Basketbollförbund den 

21 april 1989.  
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separata kvinnogrupper. Samtidigt osynliggjorde begreppet att det syftade på kvinnors 

underordning. På nationell nivå mötte arbetet i praktiken fortfarande motstånd från män på 

ledande positioner i styrelser och förslag till åtgärder ignorerades. Tolvheds tolkning är att det 

verkar ha ansetts hotfullt att kvinnor skulle kunna bestämma över mäns idrottsutövning 

eftersom männen i RF ansåg att det skulle inkräkta på manlig personlighetsutveckling. Jag 

menar att även om Hirdmans första genuslogik om särhållandet inte kan appliceras här går 

det att urskilja Hirdmans andra genuslogik hierarkin eftersom att kvinnor fortfarande 

bemöttes med skepticism och deras förslag ignorerades.116 Det betraktades som otänkbart att 

kvinnor skulle kunna bestämma över män inom något som karaktäriseras som manligt, det 

vill säga idrott. 

 

Sociala förutsättningar för kvinnor inom idrott var fortfarande sämre än mäns trots de stora 

satsningar som gjordes för att uppnå jämställdhet. Att arbetsgruppen för jämställd idrott 

mötte motstånd, att deras förslag ignorerades och att kvinnors underordning osynliggjordes i 

och med användningen av begreppet jämställdhet går tydligt att koppla till Bacchis teori 

”construction of policy problems”. Det var fortfarande män som besatt majoriteten av makten 

och det var därför män som hade privilegiet att konstruera problem och bestämma vilka 

problem RF skulle fokusera på.117 Kanske var det så att de själva inte upplevde några 

problem med ojämställdhet och därför inte ansåg detta som problematiskt och något som 

behövde åtgärdas. Den stora frånvaron av kvinnor och att de kvinnor som fanns närvarande 

inte besatt någon större makt inom idrott på nationell nivå kan ha bidragit till att 

ojämställdhet inte formulerades som ett problem och därför inte prioriterades. 

 

För basketen i Luleå var förändringarna i praktiken större. Möjligheten till 

kompetensutveckling för kvinnor ökade under 1980-talets andra hälft där allt fler utbildningar 

för kvinnor anordnades och dessutom med kvinnor som instruktörer. De sociala 

förutsättningarna blev också bättre där könsfördelningen bland ledare och styrelseledamöter 

blev allt jämnare och kvinnor fick tillträde till högt uppsatta positioner som hade makt att 

besluta över mäns idrottsutövning. Undantaget är bland domare där kvinnor verkar ha 

begränsats till att döma flickmatcher. Pengar satsades på att skicka fler kvinnor på 

utbildningar och en kvinna blev till och med avlönad för sitt arbete som idrottskonsulent i 

                                                
116 Hirdman. 1988, s. 51–54. 
117 Bacchi. 1999, s. 12-13.  
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GBBK vilket också visar att de ekonomiska förutsättningarna blev allt bättre. Att andelen 

kvinnliga ledare ökade och att möjligheten kom för kvinnor att utbilda sig på högre nivå 

sammanföll med att fler kvinnor hade ordinarie platser i styrelserna går att koppla till Phillips 

”närvarons politik”. När fler kvinnor med erfarenhet av jämställdhetsproblematik satt på 

positioner med möjlighet att ta beslut skedde konkreta åtgärder för att förbättra 

jämställdheten.118 När styrelsen tidigare endast bestod av män gjordes inte dessa typer av 

satsningar vilket indikerar att kvinnor behövdes närvarande i arbetet. 

 

NBBF presenterade sin handlingsplan ”Norrbotten-Basketlandet-Framtidslandet” 1985, det 

vill säga fyra år tidigare än RF:s jämställdhetsplan 1989. I NBBF:s handlingsplan betraktades 

dock kvinnor återigen som problemet till den rådande skeva könsfördelningen bland 

baskettränare. Det ansågs finnas en grundläggande skillnad mellan kvinnors och mäns 

inställning till idrott där kvinnor ansågs mer tveksamt inställda än män. Denna påstådda 

inställning ansågs kvinnor vara tvungna att förändra för att kunna stimuleras till engagemang 

som tränare, domare eller i styrelser. I detta finns tydliga kopplingar till Bacchis 

”construction of policy problems” eftersom problemet med för få kvinnliga ledare återigen 

sökte sin lösning hos kvinnorna och innebar att kvinnor skulle förändra sig. Mäns 

överrepresentation diskuterades fortfarande inte.119 Med tanke på hur många kvinnor som 

deltog på de olika konferenserna och utbildningarna när de väl fick chansen var intresset 

knappast det egentliga problemet. I handlingsplanen uttrycktes också att dambasketen måste 

hitta sin egen profil och att skillnader mellan kvinnor och män måste tydliggöras. De 

strukturer som beskrivs i Hirdmans genussystem där kvinnligt och manligt bör hållas isär och 

inte blandas framträder därför tydligt i detta fall.120 Lösningen för att dambasket skulle 

utvecklas antogs vara att den utvecklades till något eget istället för att integreras i den 

ordinarie verksamheten trots att detta vid tidigare försök knappast hade gynnat damidrott.   

                                                
118 Phillips. 2000, s. 14–20.  
119 Bacchi. 1999, s. 12-13.  
120 Hirdman. 1988, s. 51-52. 
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3. Slutdiskussion 

 

I denna uppsats har syftet varit att undersöka vilka ekonomiska, organisatoriska och sociala 

förutsättningar som kvinnor har haft att påverka basketen i Luleå som tränare, domare och 

styrelseledamöter under åren 1969–1989. I detta ingick också möjligheter till 

kompetensutveckling. Uppsatsen innehöll tre frågeställningar. Den första frågeställningen var 

hur den kvantitativa jämställdheten, alltså könsfördelningen, förändrades bland 

styrelseledamöter och tränare över tid och vad dessa förändringar ledde till. Den andra 

frågeställningen var hur föreningar och förbund avsåg att arbeta för ökad jämställdhet och hur 

detta efterlevdes i praktiken. Den tredje frågeställningen var hur nationella riktlinjer för 

jämställdhet inom idrott har påverkat jämställdhetsarbetet i basketen i Luleå och ifall det har 

funnits skillnader gentemot jämställdhetsarbetet på nationell nivå.  

 

För att besvara detta har jag för det första undersökt, som indikator på ekonomiska 

förutsättningar, i vilken utsträckning förbund och föreningar har avsatt särskilda medel för att 

involvera fler kvinnor, genom att exempelvis erbjuda projektpengar för att öka antalet 

kvinnliga ledare. För det andra har jag, som indikator på sociala förutsättningar, undersökt 

hur väl förbund och föreningar har genomfört sina handlingsplaner i praktiken, hur kvinnor 

blivit bemötta i sitt engagemang och vilka delar av basketen de har fått tillträde till. Till sist 

har jag, som indikator på möjligheter till kompetensutveckling, undersökt i hur stor 

utsträckning kvinnor har givits tillträde till att delta under olika ledar- eller 

funktionärsutbildningar. De främsta källorna som har bearbetats och analyserats är 

styrelseprotokoll, verksamhetsberättelser, motioner och jubileumsskrifter från Norrbottens 

Basketbollförbund och Gammelstads Basketbollklubb.  

 

Undersökningen har analyserats utifrån tre teoretiska ramverk, Yvonne Hirdmans 

genussystemteori, Anne Phillips ”närvarons politik” och Carol Lee Bacchis ”construction of 

policy problems”. Dessa har använts för att förklara olika mönster som har framträtt och 

förändring som har skett. I detta avsnitt kommer jag att diskutera det sammantagna resultatet 

utifrån de teoretiska ramverken samt jämföra mitt resultat med tidigare forskning som gjorts.    

 

Studien har visat att kvinnor har haft klart sämre förutsättningar än män att engagera sig som 

ledare, domare och i styrelser inom basketen i Luleå. När Norrbottens Basketbollförbund 
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bildades 1956 bestod ledningen endast av män och ingen kvinna deltog på 15 år, trots att 

sporten hade många kvinnliga utövare i länet. I princip alla tränare och domare inom 

basketen var män, och det var endast män som framhölls som betydelsefulla för basketens 

utveckling i länet. Trots denna skeva fördelning fanns inga uttalade ekonomiska satsningar 

för att få fler kvinnor involverade som tränare, domare eller i styrelser vilket visar att varken 

sociala eller ekonomiska förutsättningar för kvinnors delaktighet fanns. Allt detta genomsyras 

av Hirdmans genussystemteori eftersom det manliga idrottsengagemanget var norm och att 

kvinnor var starkt underordnade män eftersom de inte ansågs behövas i basketens 

utveckling.121 Detta visar också på stora likheter med Tolvheds forskning och analys av 

utövare inom handbollen som bland annat presenterar att mäns idrottsliga prestationer ofta 

uppmärksammas mer och får mer medialt utrymme.122  

 

Möjligheter till kompetensutveckling existerade inte heller eftersom kvinnor inte deltog under 

några utbildningar. Ojämställdheten identifierades som ett problem först när ett fåtal kvinnor 

fick tillträde till platser i styrelser under början av 1970-talet. Detta stämmer bra överens med 

Phillips teori som säger att det krävs att kvinnor är representerade i bestämmande organ för 

att jämställdhetsfrågor ska tas på allvar och att ordentliga åtgärder ska vidtas. Detta eftersom 

att kvinnor kan bidra med helt andra erfarenheter än män gällande ojämställdhet och därför 

har bättre kunskap om var åtgärder behövs.123 I likhet med Olofssons forskning av Svenska 

Fotbollförbundet och Svenska Gymnastikförbundet rådde det inom basketen i Luleå kraftig 

mansdominans och idrotten präglades av traditionellt maskulina normer vilket försvårade 

jämställdhetsarbetet. Kvinnor hade svårt att ta plats inom ledande positioner på grund av den 

roll som idrott har spelat för manlig personlighetsutveckling och påstått ”kvinnliga” 

egenskaper har inte ansetts passa in i mallen.124  

 

Även om jämställdhetsarbetet började till viss del efter införandet av ”Idrott åt alla” 1969 tog 

det ytterligare cirka 15 år innan stora förändringar skedde i praktiken. De ekonomiska 

förutsättningarna förbättrades först, där pengar satsades på projekt för att utbilda kvinnor. 

Projekten genomfördes vilket visar att möjligheterna till kompetensutveckling också 

förbättrades. Till skillnad mot den statistik Olofsson presenterar, där endast en fjärdedel av de 

                                                
121 Hirdman. 1988, s. 51–54.  
122 Tolvhed. 2015, s. 16–17.  
123 Phillips. 2000, s. 14-20.  
124 Olofsson. 1989, s. 2.  
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kvinnor som utbildades fick nya uppdrag efteråt, förbättrades sociala förutsättningar i Luleå 

där basketföreningarna uppmanades att ge sina nyutbildade ledare nya uppdrag.125 

 

Andra sociala förutsättningar förändrades inte lika snabbt i basketen i Luleå. Under hela 

1970- och 1980-talet betraktades kvinnor fortfarande som problemet och ansågs själva bära 

ansvaret för det låga antalet engagerade kvinnor. Lösningen på ojämn könsfördelning bland 

ledare och i styrelser var aldrig att män skulle kliva av uppdrag till förmån för kvinnor utan 

att kvinnor skulle ändra sin påstått negativa inställning till idrott och därmed motiveras. I 

detta syns kopplingar till Bacchis teori där problemet med kvinnlig underrepresentation 

konstruerades av män och ”lösningen” utarbetades av män.126 Detta ledde till att kvinnor 

beskylldes för problemet och bar ansvaret att förändra sig för att problemet skulle lösas. 

Kvinnorna blev problemet istället för att styrelser tog tag i de maskulina strukturer som rådde 

inom basketen och idrotten i stort. 

 

Vissa av de åtgärder som vidtogs hade kopplingar till traditionella kvinnoroller, exempelvis 

vid införandet av handlingsprogrammet ”Idrott tillsammans, på lika villkor för kvinnor och 

män” 1977. Där ville RF att basket skulle bli en aktivitet för mammor och barn vilket även 

skedde inom andra idrotter över landet. Detta kan kopplas till Hirdmans genussystemteori 

och framförallt genuskontraktet med synen på manliga och kvinnliga egenskaper.127 Det 

ansågs som en vinnande strategi att få kvinnor engagerade till basket genom sina barn eller 

elever eftersom det var närmast barn kvinnor ansågs befinna sig. Westin framhåller faktiskt 

detta i sin forskning som en motivationsfaktor för att engagera kvinnor som tränare. Många 

kvinnor nämner i den enkäten hon skickat ut att deras engagemang har sin utgångspunkt i att 

deras barn börjat spela basket och att de då känner att de vill göra något för sin förening. 

Däremot uppskattar flera kvinnor främst gemenskapen och känner en passion för att förmedla 

kunskap när de väl har börjat träna lag.128  

 

Även om förutsättningarna för kvinnor blev bättre, samt att möjligheterna till 

kompetensutveckling ökade i samband med att jämställdhetsarbetet inom basketen i Luleå 

tog fart under 1980-talet, var det inte aktuellt att kvinnor skulle ta plats överallt. Kvinnliga 
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126 Bacchi. 1999, s. 12-13.  
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ledare och domare ansågs endast till en början vara nödvändiga för flicklag och flickmatcher. 

Att kvinnor skulle kunna bestämma över manlig basket var en utmanande tanke, vilket även 

Tolvhed nämner i sin forskning.129 Inom styrelser och organisationer förbättrades detta under 

1980-talets slut och flera kvinnor intog högt uppsatta positioner med möjlighet att ta beslut 

som påverkade både dam- och herrbasket. På ledarsidan är detta fortfarande ett problem. 

Kvinnliga tränare på hög nivå och framförallt för pojk- och herrlag är extremt ovanligt än 

idag vilket avspeglar sig i könsfördelningen bland tränare i landets högsta serier. Hirdmans 

genussystemteori blir därmed förstärkt igen, framförallt genuskontraktet, där 

överenskommelsen för hur relationen mellan män och kvinnor ska fungera har förts vidare 

genom generationer.130 I detta fall innebär det att manliga baskettränare har högre status och 

befinner sig i en högre hierarkisk position än kvinnliga baskettränare. Även manliga utövare 

verkar värderas högre än kvinnliga tränare vilket resulterar i att det fortfarande är en 

utmanande tanke att en kvinna kan coacha män. 

 

Trots att kvinnor länge var underrepresenterade inom ledande positioner i basketen i Luleå 

och att jämställdhetsarbetet tog tid var arbetet framgångsrikare jämfört med på nationell nivå. 

Till skillnad mot hur Olofsson beskriver att idrottsligt engagerade kvinnor på nationell nivå 

fortfarande möttes av skepticism och motstånd i praktiken, trots införandet av riktlinjer och 

åtgärdsplaner under 1980-talets slut, förändrades de sociala förutsättningarna tydligare inom 

basketen i Luleå.131 Kvinnor uppmanades att delta i bestämmande organ och att engagera sig 

vilket ledde till att könsfördelningen i basketföreningar och förbund i Luleå snabbare blev 

jämn än inom idrott på nationell nivå. Möjligheter till kompetensutveckling ökade under 

1980-talet i och med satsningar på utbildningar för kvinnor med kvinnliga instruktörer där 

intresset var enormt. NBBF utarbetade och presenterade ”Norrbotten-Basketlandet-

Framtidslandet”, vilket innehöll ekonomiska satsningar för att öka antalet kvinnliga ledare, 

redan 1985. Detta innebar att alla tre förutsättningar, ekonomiska, sociala och möjligheter till 

kompetensutveckling, hade förbättrats för kvinnor engagerade inom basketen i Luleå. RF 

utarbetade jämställdhetsplanen 1989, alltså fyra år senare, vilket kan vara en anledning till att 

jämställdhetsarbetet nådde resultat snabbare i Luleå. Korrelation råder i sin tur mellan 

basketen i Luleås mer lyckade jämställdhetsarbete under 1980-talet och att dambasket i Luleå 

idag har hög status och att damspelarna i Luleå har goda sociala och ekonomiska 

                                                
129 Tolvhed. 2015, s. 258. 
130 Hirdman.1988, s. 51–54.  
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förutsättningar jämfört med andra damlag i samma serie.132 Denna korrelation kan förklaras, 

för att tala med Phillips, med att problemet med kvinnors underordning har diskuterats mer 

ingående och tydligare åtgärder har vidtagits när fler kvinnor har närvarat på styrelsemöten. 

Dessa kvinnors erfarenhet har kunnat bidra till en ökad förståelse om vilka åtgärder som bör 

vidtas för att åstadkomma förändring.133  

 

I ”Norrbotten-Basketlandet-Framtidslandet” framhävdes dock en vision av att skillnader 

mellan kvinnor och män måste tydliggöras och att dambasket skulle utvecklas till något eget. 

I detta finns tydliga kopplingar till Hirdmans genussystemteori och lagen om särhållande där 

manligt och kvinnligt ska hållas åtskilt för att nå framgång.134 Detta kan i sin tur ha påverkat 

att könsfördelningen bland tränare fortfarande är ojämn och att det framförallt finns få 

kvinnliga tränare för lag på herrsidan. Det finns också tydliga kopplingar till Bacchis 

”construction of policy problems” eftersom att det ansågs att kvinnors inställning till 

idrottsligt ledarskap måste förändras.135 Kvinnor betraktades som problemet som skulle lösas 

genom att kvinnor förändrade sitt beteende. 

 

Mitt arbete har kunnat påvisa att jämställdhetsarbetet inom basketen i Luleå var mer 

framgångsrikt än idrotten nationellt gällande sociala förutsättningar. Tydligare ekonomiska 

förutsättningar, där särskilda medel har öronmärkts för arbete med att involvera fler kvinnliga 

ledare, har däremot funnits på nationell nivå. Trots att de sociala förutsättningarna var bättre 

inom basketen i Luleå och att kvinnor där hade lättare att engagera sig som tränare, domare 

eller styrelseledamöter betyder det inte att förutsättningarna för dessa kvinnor har varit enkla. 

Det krävdes mycket hårt arbete för att styrelserna skulle nå jämn könsfördelning. På 

tränarsidan är arbetet långt ifrån klart. Framförallt på hög nivå råder fortfarande oerhört skev 

könsfördelning där traditionella könsroller lever kvar som påverkar kvinnliga tränare 

negativt. Män kan i mycket större utsträckning agera genusöverskridande än kvinnor vilket 

påvisas genom de reaktioner som uppstått i media när kvinnor coachar män. Därför behövs 

fler kvinnor som Becky Hammon och Caroline Muzito-Bagenda. Kvinnor som vågar utmana 

traditionella könsroller och som öppnar dörrar för fler kvinnor att kunna leva på sin passion 

för ledarskap. Män ska inte längre behövas för att bekräfta kvinnors kompetens. 

                                                
132 Henrik Danielsson, Max Wiik. Så blev Luleå Basket störst i Sverige. Norrländska Socialdemokraten (NSD). 

2017-03-03. 
133 Phillips. 2000, s. 14-20.  
134 Hirdman. 1988, s. 51–54.  
135 Bacchi. 1999, s. 12–13.  
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