
 

 

 

 

 

Jämställdhet 

på ledar- och styrelsenivå -  

En studie av idrottsföreningar i Småland 

 

Andreas Bengtsson & Johan Nilsson 

 

Idrottsvetenskapligt examensarbete (2IV31E) 

15 högskolepoäng 

 

 

 

 

 

Datum: 2013-05-24 

Handledare: Tobias Stark 

Examinator: Anna Hafsteinsson Östenberg 



 Idrottsvetenskapligt examensarbete 2IV31E, VT13 
  Andreas Bengtsson & Johan Nilsson 
 
 

2 
 

Förord 

 

Det första som slår oss är när vi nu är klara med denna uppsats är hur mycket vi har lärt oss 

och hur mycket vi har förändrats av att studera detta ämne. Det har varit en lärorik resa som 

har påverkat oss på många olika sätt.  

Tack till... 

...Smålandsidrotten som har varit vår uppdragsgivare och som har varit tillgängliga när vi 

behövt information och råd .  

...Vår handledare Tobias Stark som har fått agera bollvägg, men som även har varit drivande 

och rådgivande när vi kört fast i leran. 

...Anna Hafsteinsson Östenberg som har givit oss många bra tips och råd vid skapandet av 

enkäten.   

...Personal vid Linnéuniversitets bibliotek som har varit fantastiskt hjälpsamma och trevliga 

när vi har behövt hjälp med sökandet efter litteratur. 

...Anita Mårtensson som har varit vår kontaktperson hos Smålandsidrotten. Förhoppningsvis 

har vi tillsammans tagit ett steg närmare en mer jämställd idrott!  

 

Andreas Bengtsson och Johan Nilsson 2013-05-10 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Idrottsvetenskapligt examensarbete 2IV31E, VT13 
  Andreas Bengtsson & Johan Nilsson 
 
 

3 
 

Sammanfattning (abstract) 

 

Den moderna tävlingsidrotten har sedan början av 1900-talet varit väldigt mansdominerad och 

kvinnors idrottande har bl.a. ansetts vara både skadligt och meningslöst. Kvinnan har i princip 

alltid ansetts vara det underordnade könet och har fått kämpa betydligt hårdare än männen för 

att bli accepterade inom idrotten. Kvinnor och män lever fortfarande efter många av de 

normer som präglat oss under lång tid, än i dag får kvinnan kämpa för att ta sig in i den 

mansdominerande idrotten. Men är det så enkelt att man kan påstå att mannen är det 

dominerande könet? Dagens idrott är fylld av orättvisor och ojämställdhet, och många 

föreningar tycks ha en allt för positiv syn på deras egen verksamhet. Resultat visade att av de 

108 föreningar som besvarade enkäten var det endast 36 av dessa som uppnådde 

jämställdhetsmålen. Syftet med denna studie var att få en överblick över hur 

jämställdhetsarbetet fungerar i Smålands föreningsliv samt hur högt värde jämställdhet hade 

för dessa föreningar.  

 

 

Nyckelord: Normer, jämställdhet, genus, föreningsliv, Småland 
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1. Introduktion 

 

I följande kapitel förklaras jämställdhetsbegreppet och vad som ligger till grund för 

denna studie. Här presenteras även det jämställdhetsarbete som har bedrivits av 

Riksidrottsförbundet sedan organisationens bildande 1903. 

 

1.1 Inledning 

 

För att skapa förståelse för vad jämställdhet i detta arbete utgår ifrån vill vi först göra en liten 

kort begreppsförklaring. Ordet jämställdhet syftar till lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter mellan kvinna och man, på alla områden i samhället. (NE, 2013) Vårt 

jämställdhetsperspektiv riktar sig i första hand till idrotten.  

Det arbete Riksidrottsförbundet (RF) har bedrivit kring jämställdhet inom idrottsrörelsen 

ligger till grund för denna studie. RFs allra första handlingsplan för en jämställd idrott såg 

dagens ljus redan 1977 och har sedan dess avlösts av ett antal handlingsplaner och 

målsättningar som idrottsrörelsen har kämpat hårt för att uppnå. År 2011 uppdaterades 

jämställdhetsplanen från 2005 med nya mål (Bilaga 3) och dessa ska förhoppningsvis vara 

uppfyllda till 2017. Vi har därför fått i uppdrag av Smålandsidrotten att ta reda på hur 

jämställdheten ser ut i det Småländska idrottslivet, detta för att kunna skapa en bild av hur 

pass långt efter eller kanske rent av hur pass långt före man ligger i arbetet mot en jämställd 

verksamhet. Detta arbete anser vi vara av stor nytta då vårt resultat förhoppningsvis kommer 

att visa hur verkligheten ser ut inom föreningslivet. Vi skall även i följande text försöka skapa 

en bild av hur det ser ut på ledar- respektive styrelsenivå samt försöka ge en bild av vilka 

faktorer som kan tänkas ligga bakom den ojämställdhet som tydligt existerar inom idrotten. 

Men först ska vi kort redovisa de mål som RF valt att fokusera på.  

Det övergripande målet för jämställdhetsarbetet är att kvinnor och män ska ha samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer. (RF, 2011)  

Ett tydligare mål som förhoppningsvis kommer att uppfyllas fram till 2017 är att idrotten skall 

ha uppnått en 60/40 fördelning. Målet ser ut på följande vis:  
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Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. 

Det innebär att på alla beslutande och rådgivande nivåer bör kvinnor och män vara 

representerade med minst 40 procent. På högre befattningar inom idrottsrörelsen bör målet 

vara detsamma. Då tas både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar 

tillvara och får påverka kvinnors och mäns idrott. (RF, 2011) 

Trots att det under flera decennier har arbetats med att få till en mer jämställd idrott så har det 

varit svårt att få fram några bra resultat. RF har här en svår nöt att knäcka. Jämställdhet är 

något som väldigt många har åsikter om. Vår uppfattning är att diskussionerna ofta tenderar 

att bli aningen hetsiga och kan skapa känslor som ofta slutar med att någon vräker ur sig en 

kommentar kring hur dålig kvinnan är på att idrotta, inte som individ i sig utan i jämförelse 

med mannen. Detta är nog ett av de allra största problemen som finns inom idrottsrörelsen, att 

vi hela tiden tenderar att jämföra herr och damidrott med varandra.   

Att ordet jämställdhet har fått en ganska negativ innebörd är nog något som de flesta av oss är 

beredda att skriva under på. Det är ett relativt uttjatat begrepp som vi stöter på nästan 

dagligen, tyvärr har det fått en så pass negativ status att många har tröttnat på att diskutera 

frågan. Känslan man får är att ämnet är viktigt men det är väldigt få som faktiskt verkar ha 

någon lust att ta tag i själva problemet. Att vi, två grabbar, skriver en uppsats om jämställdhet 

har förvånat många då detta vanligtvis har diskuterats och forskats av kvinnor. Vi har ibland 

ifrågasatt oss själva när vi diskuterat ämnet bland familj och vänner om vissa saker som 

kommit att handla om just jämställdhet. Något annat som slagit oss under denna studie är att 

de flesta vi har pratat med inte riktigt verkar förstå vad ordet jämställdhet betyder. Gemene 

man anser att det är tramsigt, onödigt och att det är ett ständigt gnäll från kvinnoras håll. En 

kompis till oss sa att den dagen damfotboll är lika bra och underhållande som herrfotboll så 

skulle han börja ta dem på allvar. En ganska tragisk kommentar men det är nog tyvärr så 

väldigt många tycker och tänker?! 

Avslutar detta avsnitt med ett citat från Pia Sundhage som i skrivande stund är 

förbundskapten för damlandslaget i fotboll, hon fick frågan om hon ansåg sig vara mogen att 

ta över som förbundskapten för herrlandslaget? 

Javisst är jag det, men frågan är om det manliga fotbollsspelarna är mogna att ha en kvinnlig 

förbundskapten… (Redelius, 2013) 
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1.2 Bakgrund 

 

Året är 2003, exakt hundra år sedan bildandet av RF. Idrottens jämställdhetsprojekt 3R har 

precis avslutats. Utifrån den kunskap som kommit fram om hur makt och resurser fördelas 

mellan kvinnor och män ska förtroendevalda, ledare, tränare och anställd personal utbildas så 

de beaktar jämställdhetsperspektivet i sin dagliga verksamhet. Ett beslut var taget men vi 

väljer att backa bandet ett antal år för att kunna skapa en översikt av arbetet som RF bedrivit 

kring jämställdhet sedan bildandet av idrottsrörelsens beslutande organ.  

Mellan 1903-1914 expanderade idrottsrörelsen med rask takt. Idrotten spred sig allt mer i 

landet men det var synnerhet män i storstadsregionerna som bedrev någon form av idrott. 

Dessa idrotter var främst skidåkning, fotboll eller friidrott. Kvinnorna hade ännu inte riktigt 

accepterats då det ansågs farligt för kvinnor att syssla med idrott som innebar fysiska inslag 

av kroppslig kontakt. De fåtal idrotter som kvinnor utövade på tävlingsnivå var tennis, 

badminton samt golf (Olofsson, 2002). Kvinnor höll sig annars till gymnastik som var väldigt 

stort under 1900-talets första hälft. Dåtidens uppfattning av man kontra kvinna var att de 

skiljde sig åt, kvinnans fysik och psyke var inte likt mannens och därför så skapades en 

annorlunda form av gymnastik som innebar en tydligare inriktning på smidighet och rytmik. 

Denna form skiljde sig mot den typiska manliga formen av gymnastik som riktade sig mer 

mot styrka och kraft. (Olofsson, 2002) Deras strategi för att bli accepterade var helt enkelt att 

skapa en gren eller idrott som gjorde dem säregna. Det blev en egen gren som män inte deltog 

i, vilket i sin tur inte sågs som ett intrång i den manliga idrottsvärlden. 

Antalet föreningar fortsatte att växa i rask takt även under det kommande 30 åren och 

medlemsantalen ökade lika starkt, men andelen idrottande kvinnor fortfarande väldigt låg. Det 

finns inga exakta siffror men uppskattningsvis ungefär 10 % av den totala andelen utövare var 

kvinnor. (Olofsson, 2002) 

Eva Olofsson pedagog och en av de absolut främsta forskarna inom området påtalar i en av 

sina studier att kvinnors tävlingsidrottande höll sig till konståkning, tennis, simning, samt 

skidor, idrotter som inte direkt krävde någon form av fysisk kontakt. Vidare menar Olofsson 

(2002) att även om de kvinnliga inslagen var få inom tävlingsidrotten så innebar inte det att 

kvinnorna höll sig borta från idrottandet, snarare tvärtom. Inom gymnastiken hade man gått 

från ca 5000 medlemmar till närmare 37 000 under en tjugoårsperiod (Olofsson, 2002). 
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Perioden mellan åren 1903-1945 kan benämnas som könsåtskillnadsfasen. I mitten på 1900 – 

talet hände dock något som kan sägas vara startskottet till vart vi är i dagsläget. Inga Löwden 

blev som första kvinna invald i RF:s överstyrelse (Olofsson, 2002). Detta var givetvis ett stort 

steg framåt. Några år tidigare, närmare bestämt 1945 hade den första konferensen för kvinnlig 

idrott ägt rum och detta kan mycket väl vara en bakomliggande faktor till det beslut som till 

slut ledde till att den första kvinnan blev invald i RF:s styrelse.  

Detta var startskottet på ett ca tjugofemårigt arbete kring kvinnornas idrottande och deras 

beslutsfattande inom densamma. Det var nu kvinnornas tur att stå i fokus. Under 1950 -, 1960 

– och 1970 – talen kom mycket av diskussionerna att handla om hur man skulle få fler 

kvinnor att börja idrotta samt att få in fler kvinnliga ledare (RF, 2007). Under perioden 1950- 

1990 genomfördes det en rad olika handlingsprogram som innebar att få in fler kvinnor inom 

de beslutsfattande organen. Ett försök var att få igenom ett beslut som skulle innebära att 

kvinnor skulle kvoteras in i varje styrelse. Detta skulle visa sig bli ett misslyckande. 

Idrottsutredningen som reglerar statens stöd till idrotten föreslog att det skulle tillsättas en 

kvinnlig konsulent som skulle ägna sig åt kvinnlig motionsidrott efter att projektet Idrott åt 

alla som avslutades 1969 hade utretts (RF, 2007). 1977 kom det första handlingsprogrammet 

som hette Idrott tillsammans på samma villkor för kvinnor och män, pojkar och flickor. Målet 

med detta program var främst att få fler kvinnor att involvera sig inom ledarskapet. RF 

tilldelade special och distriktsförbunden olika medel för att kunna utföra olika projekt kring 

just detta problem. (Olofsson, 1989) 

De följande tio åren satsades det en hel del pengar på olika insatser kring kvinnors idrottande. 

I stort sett alla förbund gavs ekonomiska resurser för att genomföra projekt till att främja 

jämställdhetsarbetet. Det skapades en rad olika utbildningar som var särkskilt riktat mot 

kvinnor. (Olofsson, 2002) 

Olofsson lyfter fram 1989 som ett viktigt årtal i arbetet mot en mer jämställd idrott. Hon 

menar att det skedde ett trendbrott inom den idrottsliga verksamheten. Idrottsrörelsen gick 

från att ha ett kvantitativt förhållningssätt till ett kvalitativt. Med det menar hon att RF gick 

från att få in så många kvinnor som möjligt till idrotten och istället lades fokus på en mer 

kvalitativ aspekt som makt, rättigheter, skyldigheter samt möjligheter. Man hade alltså tagit 

ytterligare ett steg mot en mer jämställd idrott. Synen på jämställdhet ändrades från och med 

nu. Det handlade inte längre enbart om kvinnor. Det skulle i fortsättningen att handla om 
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såväl kvinnor som män men även hur resursfördelningen var mellan könen. Även normer och 

organisationsfrågor skulle komma att diskuteras på ett annat sätt. (Olofsson, 2002) 

Satsningen som RF genomförde skulle visa sig ha stor effekt. Andelen kvinnor inom 

specialidrottsförbundens styrelser ökade från ca 15 procent 1989 till ca 27 procent 1998. (RF,  

2002) 

 

Det skedde dock en viss stagnering under början av 2000-talet. Olofssons studie (2002) visar 

att under de första åren på det nya århundradet skulle arbetet minska en aning. Anledningen 

till detta anser hon ligga i att jämställdhetsarbetet gick från att ske genom särskilda 

kommittéer till att det skulle integreras och genomsyra all verksamhet inom idrotten. Detta 

ledde tyvärr till att jämställdheten inte längre verkade prioriteras. 

 

År 2003 beslutade RF att en ny jämställdhetsplan skall arbetas fram som skulle arbetas fram 

till 2005.  

Så här skriver RF om detta arbete:  

 

RF-stämman 2003 beslutade i Verksamhetsinriktningen 2004-2005 att ”utifrån den kunskap om 

hur makt och resurser fördelas mellan kvinnor och män inom idrottsrörelsen som framkommit 

under arbetet med Förbundsutveckling genom 3R utbilda förtroendevalda, ledare, tränare och 

anställd personal så att de beaktar jämställdhetsperspektivet i sin dagliga verksamhet”.  

 

Arbetet med jämställdhetsfrågan har tagit stora steg sedan den första handlingsplanen togs i 

bruk 1977. Arbetet har gått från att vara kvantitativt till att bli kvalitativt. En mängd mål har 

staplats upp och uppnåtts, vissa organisationer har lyckats bättre än andra, många projekt har 

genomförts på flera olika nivåer, men ännu är vägen lång innan man har nått målet. Detta 

bekräftar Olofsson (2007) i artikeln Sexualisering av det offentliga rummet där hon har 

intervjuat ett antal ledare och aktiva på föreningsnivå. Hon citerar en av de intervjuade 

tränarna: 

 
Ärligt talat, så här mycket har jag inte funderat på jämställdhet någon gång i livet. 

Man måste ju lyfta frågorna, förstår du!. 

 

Citatet säger en hel del om hur det ser ut ute i föreningslivet. RF har väldigt många mål, 

verktyg, dokument och andra hjälpmedel för att jämställdheten skall förbättras. Sedan de 
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särskilda kommittéerna försvann på slutet av 1990-talet verkar även det målmedvetna 

arbetssättet gått förlorat. Frågorna kring jämställdhet skulle istället integreras i den dagliga 

verksamheten, någonstans tycks arbetet har hamnat i skymundan. Detta, bland mycket annat 

skulle Åström undersöka efter att RF gav henne uppdraget att utvärdera arbetet som skett 

mellan 2005-2009. Åström som har mer än 25 år erfarenhet inom området ses därför ganska 

självklart som en lämplig person till detta arbete.  

 

 Åström (2009) redovisar  bl.a. följande: 

 

Idrottens viktigaste policydokument är könsblint i sin utgångspunkt. Könsblinda dokument 

Fungerar inte styrande för ett aktivt och medvetet arbete för jämställdhet. 

 

 

Dokumentet som hon skriver om är RF:s idéprogram som till mångt och mycket förklarar vad 

idrotten står för, består av och hur den är organiserad. Programmet ska även fungera som ett 

verktyg för föreningar runt om i landet. Det intressanta här är att varken jämställdhet eller  

kvinnoidrott/mansidrott nämns i de övergripande riktlinjer eller verksamhetsidéerna. (Åström, 

2009). 

 

I sin slutsats av utvärderingen menar Åström (2009) att om RF vill uppnå de mål som är satta 

i jämställdhetsplanen så måste de även föras över till andra dokument som har större styrkraft, 

Idrotten vill skulle kunna vara ett sådant.  

 

Hon anser vidare att jämställdhetsarbetet håller en hög nivå men att det fortfarande finns 

massor att göra. Men de målsättningar och ambitioner som finns motsvaras inte i de dokument 

som handlar om styrning och resursfördelning, det saknas ett systematiskt genomförande för 

att man skall kunna ta nästa steg mot en mer jämställd idrott. (Åström, 2009). 

 

Avslutningsvis verkar det finnas vissa problem med att integrera jämställdheten som ett 

självklart och systematiskt arbetssätt. Verktygen och den allmänna kunskapen tycks finnas, 

däremot saknas det en klar och tydlig ”riktning” för hur arbetet skall genomföras, i alla fall i 

skrivande stund…   
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1.3 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att skapa en överskådlig blick av jämställdhet och könsfördelning 

på ledar- och styrelsenivå i det småländska föreningslivet. Med denna undersökning vill vi 

även ta reda på hur stor kunskap och användning föreningarna har om de dokument/verktyg 

som är presenterade av Riksidrottsförbundet. Undersökningen ämnar urskilja 

likheter/skillnader mellan manliga och kvinnliga respondentsvar. 

 

1.4 Frågeställning 

 

Hur ser jämställdheten ut på styrelse- och ledarnivå i föreningslivet idag? 

Hur väl känner de småländska föreningarna till RFs jämställdhetsmål och liknande 

dokument/verktyg för jämställdhetsarbete? 

Kan man hitta några likheter/skillnader mellan de kvinnliga och manliga 

respondenternas svar? 
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2. Bakgrund 

 

I följande kapitel beskrivs den bakgrund som ligger till grund för det  val vi gjorde kring 

det teoretiska perspektivet. Här beskrivs även de dokument/verktyg som RF tagit fram. 

 

2.1 Normer 

 

I Tomas Wetterbergs (2002) slutrapport Vill man ha jämställdhet hänvisar han till ett kinesiskt 

ordspråk, ”Normbäraren är den sista att upptäcka normen och den överordnade den sista att 

upptäcka överordningen”. Detta kan tolkas som att det är mannen som står sist kvar att förstå 

sin roll som normbärare och som har det slutgiltiga ansvaret för att se till så att den sista 

pusselbiten kring ett mer jämställt samhälle till slut kommer på plats. Normalt sett så utgår 

samhället ifrån att mannen är normen och att idrotten är skapad av män för män, detta är 

något som går att läsa i de flesta texter som är skrivna om idrott och jämställdhet. Att mannen 

ska vara någon form av naturlig ledare och som ska sitta inne med den allra bästa kunskap om 

hur idrotten skall bedrivas är normer som lever kvar sedan långt tillbaka. Men det är inte bara 

mannen som skall agera och manlig, även pojkar förväntas ha ett speciellt beteende i tidig 

ålder. 

 

 

Jesper Fundberg (2003) förklarar i Kom igen gubbar! att en typisk manlig fotbollsspelare 

skall:  

Bita ihop, tåla smärta, att utföra handlingar som sätter förmågan att uthärda fysiskt och psykiskt 

ansträngande situationer på prov och att i största allmänhet undvika det som uppfattas som 

feminint beteende. 

Jesper Andreasson (2007) skriver i Idrottens kön: genus, kropp och sexualitet i lagidrottens 

vardag även han om det idrottsliga idealet där mannen förväntas visa tuffhet, mod, kraft och 

fysisk styrka.  

Att damidrottens framväxt har skapat vissa negativa effekter råder det inte ingen tvekan om, 

kvinnor har tvingats vänja sig vid att ifrågasättas och stereotypifieras på olika sätt, att som 
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kvinna inneha egenskaper som räknas som typiskt manligt har kommit att betraktas som 

annorlunda. (Andreasson, 2007) 

Håkan Larsson (2002) har i Iscensättning av kön forskat inom ämnet och han förtydligar att 

det inte ansågs vara kvinnligt att ägna sig åt idrott då deras kroppar inte var starka nog för att 

idrotta.  

Den stereotypa bilden av kvinnan som passiv och icke prestationsinriktad är något som Karin 

Redelius (2002) beskriver i sin avhandling kring Ledarna och barnidrotten. Idrottande 

kvinnor tycks accepteras först när de tar medaljer på olika mästerskap. Redelius (2002) 

beskiver att som kvinna krävs det en aktiv tävlingskarriär, hög civil utbildning, 

ledarskapsutbildningar och ”rätt” social status för att bli accepterad.  

Wetterberg (2002) belyser en väldigt intressant punkt i sin rapport, att det inte enbart handlar 

om att kvinnan anses följa den manliga normen utan att det även är mannen som förväntas 

anpassa sig till den kvinnliga normen inom bla vården. Detta kan kopplas till de idrotter där 

kvinnan är överrepresenterad exempelvis i hästsport och gymnastik.  Det diskuteras allt som 

oftast om hur fler kvinnor kan representeras inom en större mängd arbetsområden. Ett tag så 

kunde kvinnor kvoteras in på olika arbetsplatser och tjänster för att få till en mer jämställd 

arbetsplats. Liknande insatser saknas med inriktning mot män där man exempelvis kunde få in 

dem på typiska kvinnliga arbeten så som förskolelärare, sjuksköterskor och 

omvårdnadspersonal. Wetterberg (2002) 

Wetterberg (2002) ifrågasätter den norm som finns i exempelvis hemmet, att mannen 

underordnar sig en roll där kvinnan har makten och att mannen inte klarar av att sköta 

hemmet och liknande sysslor. Kvinnan tycks ha skapat någon form av sfär där det i de flesta 

fall är kvinnan som styr och där mannen inte anses räcka till. Detta är något som många män 

anser vara skamligt då de inte anser sig vara manliga nog och då också drabbas av t.ex. 

depression. Det är något som Wetterberg (2002) anser vara en brist i det svenska samhället 

och som regeringen borde satsa mer kraft och resurser kring att belysa. 

Wetterberg (2002) anser också att män borde ges en större roll i arbetet kring 

jämställdhetsarbetet eftersom båda könens syn på problemet måste lyftas fram för att komma 

åt problematiken som finns kring ämnet.  
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2.2 Dokument/verktyg 

 

Idrotten vill 

Idrotten vill är ett styrdokument som togs fram vid RF-stämman 1995. Detta dokument är ett 

idéprogram som är tänkt att ligga till grund för all utvecklings- och utbildningsverksamhet på 

alla nivåer inom idrottsrörelsen. För många förbund i Sverige har Idrotten vill legat som grund 

för egna program som man har utvecklat och anpassat för att passformen ska vara mer lämpad 

för respektive idrott. Även på kommunal nivå har Idrotten vill legat till grund för att ta fram 

lokala idrottspolitiska program. Idrotten vill ger utgångspunkterna för idrottsverksamheten i 

Sverige. Utifrån dessa punkter fattar specialidrottsförbunden sina verksamhetsbeslut. (RF, 

2009) 

Sanning eller konsekvens 

Sanning eller konsekvens är en bok som Riksidrottsförbundet rekommenderar till 

verksamheter som vill utvecklas och ge samma förutsättningar för män och kvinnor, pojkar 

och flickor så att alla känner sig välkomna och ges samma förutsättningar. Den handlar till 

mångt och mycket om ojämställdheten inom idrottsrörelsen och fungerar som en metodbok i 

förbunds- och föreningsutveckling och utgår ifrån RF's projekt: Förbundsutveckling genom 

3R. (Ljunglöf & Rindlaug, 2003).  

Sociala ledarskapet 

Det sociala ledarskapet är en DVD som har tagits fram av RF och används av SISU för 

utveckling av ledarskapet i svensk idrott. Huvudsyftet med DVD:n är att lyfta fram den 

sociala dimensionen av ledarskapet och förhoppningen är att den ska agera som ett redskap 

för ledare och styrelser inom diverse föreningar. (SISU, 2005)  

Jämställdhet inom idrotten - lärgruppsplan 

Denna plan handlar till mångt och mycket om att fokusera på idrottens värdegrund och dess 

värdegrundsfrågor. Värdegrund är ett begrepp som täcker av en mängd områden så som 

moral, etik, normer, relationer, demokrati och livsåskådning. Värdegrunden i detta dokument 

är att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla 

väsentliga områden i livet, inklusive idrotten. (SISU, 2010) 
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På lika villkor 

På lika villkor var ett samarbetsprojekt mellan Smålandsidrotten och Smålands 

Handbollsförbund. Projektet genomfördes under 2007-2008 och hade som syfte att projektet 

skulle förändra strukturerna så att kvinnor och män har samma möjligheter att vara med och 

ta ansvar för idrotten.  

Projektets mål har varit att höja kunskapen kring jämställdhet. För att förstå behövs kunskap 

och det är en förutsättning för förändring . Genom nytänkande metoder ville projektet också 

synliggöra, samt diskutera attityder och värderingar för att bli medveten om att alla måste 

dra sitt strå till stacken och visa vad idrotten står för vad gäller attityder som språk och 

handlingar. Kartläggning och analys av verksamheten har legat till grund för att skapa en 

gemensam bild kring en jämställd organisation, vilket mynnat ut i jämställdhetsplaner för de 

medverkande organisationerna. (RF, 2008)  
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3. Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt kommer vi att presentera en rad olika studier och författare som har 

behandlat ämnet jämställdhet på såväl nationellt som internationellt plan. 

 

Det finns en mängd studier och utredningar som har gjorts kring jämställdhet inom idrotten i 

Sverige. En person som har genomfört en rad studier kring detta arbete är som tidigare nämnt 

Olofsson. Hon har bla skrivit en avhandling som heter Har kvinnorna en sportslig chans? 

(1989). I den skriver hon följande: "idrott är skapad av män för män". Med det menar hon att 

kvinnor utövar sin idrott på männens vilkor. De idrottar efter de regler och normer som män 

en gång i tiden skapade. Kvinnorna har sedan länge fått kämpa hårt för att bli accepterade som 

idrottare, ord som kvinnor ska stå bakom spisen och inte i ett fotbollsmål är bara en av många 

tragiska kommentarer som har fällts kring damidrott. Historiskt sett så har kvinnorna haft 

väldigt svårt att ta sig in i de mansdominerade styrelserummen. Det är dessutom alledeles för 

få kvinnor som engagerar sig som ledare inom föreningslivet. (Olofsson, 1989) 

Olofsson (1989) genomförde i sin studie ett antal intervjuer med olika föreningsledare inom 

fotbollen. Målet var att försöka få reda på hur de kvinnliga respektive manliga ledarena såg på 

sina roller som just ledare inom föreningslivet. Studien representerar främst damfotboll under 

1970 och 80- talen. Damfotbollen hade just fått sitt stora genombrott och antalet utövare växte 

i rask takt. Olofsson (1989) presenterade ett antal citat från sina intervjuer och följande är 

ganska talande för hur det var med just jämställdhet under dessa årtal:  

Om man ser på träningstider, tillfällen och möjligheter, så är det ofta damlaget som får stå tillbaka 

för herrlaget, även om damerna spelar i en högre serie.… Och ekonomiskt är det helt olika. 

Tjejerna får ofta jobba men sina egna pengar. Det behöver aldrig herrfotbollen. Jag tycker, att 

satsar tjejerna lika ambitiöst som killarna gör, ska det vara lika villkor. Men görs inte det då tycker 

jag det finns ingen anledning att dom ska kräva lika villkor heller.  

I Larssons (2001) avhandling Iscensättning av kön i idrott: en nutidshistoria om 

idrottsmannen och idrottskvinnan bekräftar han det citat som som presenteras ovan. Det finns 

skillnader mellan flickor och pojkar och det finns ett önskvärt och högst legitimt motiv kring 

densamma, att pojkar och flickor ska kunna delta på en gemensam arena. Man ansåg att 
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pojkarna var speciellt privilegierade och att deras aktiviteter sågs som mer önskvärda än 

flickornas. Larsson (2001) förklarar vidare att det sedan långt tillbaka ansets vara skadligt för 

kvinnor att idrotta på elitnivå och att det snarare har varit ett problem att ha kvinnor på den 

traditionellt manliga arenan. Det fanns även en oro för att kvinnan skulle maskuliniseras 

genom att idrotta. Han refererar senare till en kanadensisk tränare som uttalade sig på följande 

sätt på en elittränarkonferens för kvinnlig idrott som ägde rum i Stockholm 1991: 

Problemet inom idrotten är inte att kvinnor är kvinnor, utan att kvinnor inte är män. Kvinnor har 

fel inställning och fel kroppar, kort sagt – de är inte män. (Larsson, 2001:189). 

Redan på 1980-talet så efterlyste Olofsson (1989) ett målinriktat jämställdhetsarbete. Att detta 

arbete går väldigt trögt belyser Kim Wickman (2012) i artikeln Myrsteg mot en jämställd 

idrott, detta trots att det gått ca 23 år sedan dess. Det har dock tagits en rad olika beslut både 

på statlig nivå och inom RF. 1991 lagstadgade jämställdhetsarbete på arbetsplatser
1
 och även 

om RF sedan lång tid tillbaka har genomfört en rad olika projekt, handlingsplaner och 

satsningar kring problemet så tar idrottsrörelsen fortfarande myrsteg mot en mer jämställd 

idrott.    

Den danska motsvarigheten till RF genomförde studien Are the women or the organisations 

to blame?. Denna studie visar på liknande resultat som de svenska. Kvinnor har, precis som i 

Sverige, fått kämpa hårt för att "förtjäna sin plats i idrottens finrum. (Pfister, 2010) 

Pfister (2010) förtydligar detta genom ett citat:  

If women are willing to work on the same basic premise as men, with commitment and with 

training, and they don’t have housework on their minds all the time, then they have exactly the 

same opportunities. 

I samma studie konstaterar Pfister (2010) att ju högre upp i hierarkin, desto lägre blir 

representationen av det kvinnliga könet. Samtidigt ansågs inte detta som något problem. 

Närmare hälften av de som hade svarat på enkäten ansåg att det inte spelade någon roll om det 

var en man eller en kvinna som var ledare, argumentet var istället att det handlade om 

kompetens och inte kön. 

 

                                                           
1
 http://www.notisum.se/ 

http://www.notisum.se/
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Pfister (2010) redovisar att merparten av respondenterna är positiva till att få in fler kvinnliga 

ledare inom idrotten. Detta ansågs positivt av den anledning att männen och kvinnorna har 

olika synvinklar på saker och ting, men också att kvinnorna hade andra värderingar som 

skulle bidra till förbättring och utveckling inom deras organisation.  

 

It’s been shown that when women are voted in, they have fantastic ideas. Of course, they have 

afew bad ones, too. But you notice the difference when there are women on the committee... 

there’s a totally different atmosphere. (Pfister, 2010)  

 

Pfister (2010) redovisar i sin studie att kvinnorna tycks i de flesta fall ha en nog så bra och 

hög utbildning som männen när det kommer till ledarskap. Dock så visar hennes resultat att 

kvinnor tenderar att välja familjen framför idrotten, att det är mannens roll att ta ansvaret som 

ledare inom idrotten. Hon konstaterar även att kvinnorna helt enkelt inte vill ta sig till 

”toppen” av hierarkin.  

 

Att utbildningsnivån i Sverige skulle se ut på liknande sätt mellan könen skulle vara relativt 

lika som i Danmark är något som Redelius (2002)  tar upp i sin avhandling Ledarna och 

barnidrotten: Idrottsledarens syn på idrott, barn och fostran inom den svenska 

idrottsrörelsen. Redelius (2002) poängterar att ledarsammansättningen beror på vilka idrotter 

det handlar om men även att det visade sig att kvinnorna har en högre utbildningsnivå än 

herrarna, främst inom golf och gymnastik 

.  

Redelius (2002) menar även om kvinnorna i vissa fall hade en högre utbildning än männen så 

visade det sig att de kvinnliga ledarna oftast var yngre än männen och att kvinnorna höll sig 

till de yngre årskullarna där det förekom lek och rekreation samtidigt som männen var äldre 

och bedrev sitt ledarskap mot en mer tävlingsinriktad karaktär. Redelius (2002) konstaterar att 

kvinnor som åtagit sig ledarroller även tenderar att ha en annorlunda syn på 

tävlingsmomenten, 44 procent av kvinnorna sade sig vara mycket positiva till tävling inom 

simning medans 75 procent av männen var mycket positivt inställda.  

 

Redelius (2002) sammanställer och analyserar en mängd studier som har gjorts gällande 

idrottsledarnas profil med fokus på ålder och kön där hon belyser vilket kön och vilka åldrar 
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som söker sig till respektive idrott. Redelius vill genom detta hitta kännetecken för vilka som 

står för ledarskapet bland barn- och ungdomsidrottare i Sverige.  

Med könskonstruktionen i åtanke påpekar Redelius att det är relevant och undersöka vart män 

respektive kvinnor söker sig när det handlar om idrottsledarskapet. Är det så att män söker sig 

till "manliga idrotter" och kvinnor till "kvinnliga idrotter"? I sin avhandling beskriver 

Redelius ett flertal idrotter som på senare tid har uppmärksammats även på den kvinnliga 

sidan, då vi har fått framstående utövare inom dessa idrotter. Det har i sin tur gjort att de 

idrotter inte längre ses som enbart mansidrotter utan även som kvinnliga och på så sätt setts 

som något normalt och legitimt. Idrotter som Redelius nämner är utförsåkning där Pernilla 

Wiberg och Anja Pärson har varit framgångsrika, skidskytte med i synnerhet Magdalena 

Forsberg och Helena Ekholm samt höjdhopp där Kajsa Bergkvist har tillhört världseliten. 

Tack vare dessa framgångar inom dessa grenar har respektive idrott fått ett större värde i 

Sverige och accepterats som en idrott för såväl kvinnor som män. (Redelius, 2002) 

I sin avhandling belyser Redelius (2002) att idrotten skiljer sig i vissa punkter jämfört med 

arbetsmarknaden. På arbetsmarknaden finns givetvis också dessa skillnader mellan män och 

kvinnor och det rådande jämställdhetsperspektivet, men det existerar inga formella hinder för 

kvinnor respektive män att välja utbildning och yrke. Man kan lite krasst säga att vem som 

helst kan bli vad som helst. Här skiljer sig idrotten då det fortfarande är reglerat mellan pojkar 

och flickor, mellan män och kvinnor. Pojkar och flickor spelar inte i samma lag och de tävlar 

heller inte emot varandra. På ledarsidan däremot finns det inga regler för vilket kön som träna 

vilket lag. (Redelius, 2002) 

Flertalet studier har gjorts för att undersöka hur kvinnliga respektive manliga ledare är 

representerade inom flertalet olika idrotter. Studierna som har gjorts har också haft skiftande 

resultat. Exempelvis vid en studie på 1960-talet fick man fram att elva procent av alla 

ungdomsledare var kvinnor eller flickor. En annan studie visade på att färre än tjugo procent 

av alla idrottsledare var kvinnor. I en senare studie undersökte man dessutom sex stycken 

olika idrotter där man ville se könsfördelningen mellan manliga och kvinnliga ledare. De 

idrotter som undersöktes var basket, fotboll, golf, gymnastik, ridsport och simning. Resultatet 

av denna studie visade att männer var överrepresenterade inom idrotterna basket, fotboll och 

gold medan kvinnorna var överrepresenterade inom gymnastik, ridsport och simning. Männen 

fanns alltså där kvinnorna inte "fanns" och tvärtom. (Redelius, 2002)  
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Redelius diskuterar orsakerna till att det är så här och hon nämner bland annat att gymnastik 

och ridsport är idrotter som passar den kvinnliga naturen och det blir på så sätt de fysiologiska 

förutsättningarna som avgör vilken idrott man väljer. Med detta menar Redelius att kvinnorna 

har i och med sina biologiska förutsättningar en tendens att dra sig till att visa omsorg och 

omvårdnad. Därför menar man på att exempelvis ridsporten är en sådan kvinnodominerad 

idrott. Ser man det ur ett annat perspektiv är det i synnerhet männen som sitter på hästryggen 

när det handlar om olika genre inom ridsporten så som galopp- och trav-tävlingar och 

Redelius vill understryka att det har med kontexten att göra, det vill säga beroende på 

sammanhanget är det mer legitimt för männen att delta vid klassiska "kvinnoidrotter". När 

ridsporten övergår från att vara en hobby till att ha bakomliggande faktorer så som status, 

pengar och makt blir förutsättningarna annorlunda. (Redelius, 2002) 

Samma studier undersökte även åldrarna på ledarna inom dessa idrotter. Märkbart i detta 

resultat var att kvinnorna var i större mängd representerade i åldrarna upp till 29 år. Därefter 

har ledarskapet blivit mer mansdominerat. Vad detta beror på sammanfattar Redelius i 

följande punkter: 

 En ny generation unga kvinnor som har tagit steget in i idrotten. 

 Männen finner inte idrotten lika intressant idag. 

 Kvinnligt inträde i vissa idrotter sänker statusen på densamma vilket gör att männen 

drar sig tillbaka. 

 Kvinnorna drar sig tillbaka från idrotten när andra sysslor blir mer intressanta, som 

hemmet och barn. 

 Flickor slutar vanligtvis tidigare med sin idrott än pojkar och det kan på så sätt bli 

naturligt att de tar på sig en ledarroll vid avslutad aktiv karriär. (Redelius, 2003) 

 

Hur synen på idrott skiljer sig mellan kvinnor och mäns samt dess mening är något som 

Andreasson (2007) presenterar i sin avhandling kring Idrottens kön, genus, kropp och 

sexualitet i lagidrottens vardag där han har analyserat vilka förutsättningar som ges för 

kvinnliga respektive manliga atleter. Precis som Olofsson (1989) menar Andreasson (2007)  

att idrotten handlar om makt och dominans och att idrotten är skapad av män för män, att 

idrotten är en plats där man fostras till att skaffa sig olika värderingar om mannen respektive 

kvinnan. Män föds inte maskulina utan lär sig att utveckla sin maskulinitet. Likdant gäller för 



 Idrottsvetenskapligt examensarbete 2IV31E, VT13 
  Andreas Bengtsson & Johan Nilsson 
 
 

22 
 

kvinnorna, de lär sig att agera feminint för att kunna passa in inom olika kontext. 

Anledningarna till detta anses vara flera men Andreasson (2007) skriver att den hastiga 

idrottsexpansionen under 18- och 1900- talen haft stor inverkan, det skapades en manlig oro 

kring att mannen var tvungen att tillbringa mer tid på industrigolvet och att pojkarna skulle 

komma att uppfostras och socialiseras alltmer av kvinnorna. Detta ansågs leda till att det 

typiskt manliga beteendet, att vara stark, tuff, och helt enkelt fysiskt överlägsen kvinnan 

skulle försvinna. Idrottsarenan blev då en bra plats för männen att visa sin överordnad och på 

så sätt behålla sin manlighet. 

 

Vidare förklarar Andreasson (2007) viljan att dominera som något självklart inom den 

manliga idrotten, exempel på detta är ett citat från ”Tobbe” som säger:  

 

Jag menar det är inget fel å flina ibland, fast man är tänd liksom. Det bästa som kan hända liksom 

det är ju om man kan flina rakt åt motståndaren. Liksom säga hann du inte med nu eller. Då blir 

han ju jävligt knäckt eller förbannad (2007:97).  

 

Detta beteende beskriver tobbes försök till att överordna sig sin motståndare, detta sätt är 

typiskt manligt och att en kvinna skulle göra något sådant är ytterst sällsynt. Kvinnan har en 

helt annan stil och ideologi när det kommer till beteende sin idrott, det är helt enkelt inte 

samma förutsättningar . Mannen vill vinna till varje pris medan kvinnan oftas har andra 

ändamål med sin idrott. (Andreasson 2007) 

 

3.1 Genusforskning i Sverige 

 

Sett tillbaka till genusforskningen i Sverige handlade den i synnerhet om att avspegla den 

kvinnliga situationen. Begreppet genus var ännu inte ett ord som existerade i den svenska 

encyklopedin. I slutet av 70-talet och början av 80-talet förflyttades fokus från att vara riktat 

mot den kvinnliga situationen till att rikta in sig mot det vi idag kallar för genus, det vill säga 

manligt och kvinnligt samt relationen mellan könen. Som nämnt tidigare var Yvonne Hirdman 

en stor bidragande orsak till att fokus riktas emot genus istället för den kvinnliga situationen i 

samhället. Hennes studier har varit oerhört viktiga för den svenska genusforskningen och 

jämställdhetsfrågan över lag i landet. Hirdmans teori består av att genus är relaterat till makt 

och maktsystem. Enligt Hirdman har människan en tendens att kategorisera och tolka 
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biologiska skillnader mellan olika individer och detta i sin tur skapar olikheter mellan kvinnor 

och män. Hirdman delar upp genussystemet i två logiker som hon trycker extra på: 

 "Könens isärhållande" - man ska inte blanda kvinnligt och manligt 

 "Den manliga normens primat" - det manliga står över det kvinnliga i hierarkisk 

ordning. (RF, 2003) 

Dessa logiker kan man avläsa i alla situationer i samhället och livet. 

Även mansforskningen tog sin fart på 80-talet då man insåg att för att förstå 

jämställdhetssituationen räckte det inte att studera kvinnans situation utan även forska i den 

manliga situationen. Med mansforskningen vill man kritiskt problematisera manlighet och 

mannen som ett socialt kön för att i sin tur påvisa att inte enbart det kvinnliga är föränderligt 

utan även det manliga. De manliga och kvinnliga studierna som genomfördes på 80-talet har i 

sin tur lett till "queer-forskningen" som fokuserar på det homosexuella perspektivet. 

I slutet av 60-talet växte det fram ett intresse för idrottsforskning med inriktning på det 

pedagogiska, humanistiska samt samhällsvetenskapliga. Huvudtemat för denna forskning blev 

kön och könsskillnader. Flertalet avhandlingar lades fram där Eva Olofsson blev en frontfigur 

för denna forskning. 1989 kom den första avhandlingen med fokus på feminism och detta var 

Eva Olofssons doktorsavhandling Har kvinnorna en sportslig chans? – den svenska 

idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet. Huvudsyftet för denna avhandling var att 

beskriva och skapa förståelse för kvinnan och idrotten under 1900-talet. I avhandlingen 

beskriver hon genussystemet och myntade samtidigt det väl använda uttrycket: ”Idrotten har 

skapats av och för män och dessutom beskrivits av män”. Detta var startskottet för en uppsjö 

av undersökningar med syftet att förbättra kvinnornas villkor i idrotten. (RF, 2003) 

Håkan Larsson beskriver i sin bok Iscensättning av kön i idrott (2001) att idrottsrörelsen på 

1990-talet övergick från att ha ett jämlikhetstänk till att ha ett särartstänk. Med detta menade 

Larsson att man tidigare försökte leta likheter mellan man och kvinna, mellan manligt och 

kvinnligt. På 90-talet förflyttades fokus till att istället se över särarterna, det vill säga vad det 

är som skiljer mellan man och kvinna, manligt och kvinnligt. Detta var ett nytt och viktigt 

steg i det framtida jämställdhetsarbetet. För att förstå problematiken med jämställdhet är det 

viktigt att inte enbart se till vilka likheter som finns utan även vad det faktiskt är som skiljer 

man och kvinna. En annan viktig faktor och förändring som Larsson (2001) belyser är att man 
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även övergick från att problematisera kvinnan till att problematisera mannen. För att förstå 

genus och de problem som existerar med jämställdhet menar Larsson att det är viktigt att man 

även belyser mannen och det manliga. (RF, 2003)  

I Iscensättningen av kön i idrott beskriver Larsson (2001) att det finns två centrala begrepp 

inom jämställdhetsforskningen. Dessa två är kön och genus. Larsson beskriver dessa två 

begrepp som väldigt svårfångade och samtidigt väldigt svåra att få grepp om. Kön syftar till 

den fysiologiska kroppen och då könsorgan. Han menar samtidigt på att kön utgörs av någon 

form av konstruktion men är samtidigt noggrann med att påpeka att han inte menar att kön 

inte existerar. Han delar upp kön i biologiskt och socialt kön där han menar på att båda dessa 

är så kallade könskonstruktioner. Med könskonstruktion syftar Larsson (2001) till vår tids 

uppfattningar om kön är socialt och historiskt konstituerade och inte helt oväsentliga i 

förhållande till vårt sätt att tänka och agera i verkligheten. 

Redelius (2002) utvecklar detta ytterligare i Ledarna och barnidrotten. Redelius ställer sig 

frågan om vad kön egentligen är och har det egentligen så stor betydelse. Hon säger att det 

kortfattade svaret om vad kön är, är att det är de fysiologiska skillnaderna mellan man och 

kvinna. Så enkelt är det inte menar hon på där flertalet forskare däribland Larsson (2001) 

delar upp kön i socialt och biologiskt. Det biologiska handlar om att det skulle finnas något 

genuint för kvinnligt och för manligt. Detta i sin tur skulle innebära att kön är biologi där 

människan styrs av gener, hormoner och biologiska disposition. Den andra sidan av myntet är 

att kön är en konstruktion och att det på så sätt inte skulle existera någon form av manlig eller 

kvinnlig identitet. Av detta kan man ställa sig kritiskt frågande om det faktiskt är naturen eller 

kulturen som avgör hur vi blir och hur våra öden ser ut. 

Precis som både Andreasson(2007) Olofsson(1989) Larsson (2002) samt Pfister(2010) säger i 

sina avhandligar att mannen är normen i samhället och att kvinnan är det underordnade könet 

säger även Wetterberg(2002) i sin avhandling att mannen anses allt som oftast vara just detta 

men att det även finns undantag, kvinnan ska inte alltid ses som det underordande könet då 

det finns flera exempel på där kvinnan är överrepresenterad och där det råder kvinnlig 

dominans, det finns både idrotter, yrken och styrelser där kvinnan anses vara ”normen” och 

där mannen är det underordnade könet. Problemet lär ligga i människans synsätt när det 

kommer till man och kvinna, detta är något som både Redelius (2002) och Andreasson (2007) 

förklarar väldigt tydligt i sina avhandlingar. Att många av våra handlingar och responser 
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baseras på olika sätt mellan man och kvinna. Saker som sociala färdigheter och viljor tolkas 

på olika sätt om vi är man eller kvinna, vi förväntar oss att man och kvinna besitter olika 

egenskaper och färdigheter inom olika områden och att det är detta som påverkar vår roll 

inom olika områden som tex inom idrotten. (Andreasson, 2007) 
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4. Teoretiskt perspektiv 

 

I följande kapitel presenteras vårt teoretiska perspektiv med fokus på genus och 

genuskontraktet. 

 

4.1 Genus 

 

Genus är ett begrepp som har etablerat sig inom samhällsdebatten under de senare 

decennierna. Enkelt uttryck kan sägas att jämställdhetsfrågan har haft två centrala fokus som 

förändrats under tid, från att vara fokuserat på kvinnan har det övergått till manligt och 

kvinnligt. Från cirka 1980-talet kan man se en expansiv ökning av intresse för 

jämställdhetsfrågan. Detta var i samma tidpunkt som intresset för kvinnohistoria trappades 

upp (Olofsson, 1989). Olofsson (1989) talade under denna tid mycket om det kvinnliga och 

jämställdhet. Idag handlar fokus mer om genus, det vill säga manligt och kvinnligt. Man ska 

därför inte blanda ihop man med manligt och kvinna med kvinnligt vilka har helt olika 

betydelse vilket vi kommer in på senare. (RF, 2003)  

Ordet genus härstammar från engelskans gender som syftar till vad som formar kvinnor och 

mäns sociala beteende. Genusforskningen i sin tur växte i synnerhet fram under 1970-talet 

men det var först 1988 som begreppet genus introducerades i det svenska språket då professor 

Yvonne Hirdman presenterade begreppet i Kvinnovetenskaplig tidskrift som idag heter 

Tidskrift för genusvetenskap.
2
 Redan i namnbytet kan man se hur jämställdhetsfokuset har 

förflyttats över tid från att vara fokuserat på kvinnan till att lägga fokus på det som är manligt 

respektive det som är kvinnligt, det vill säga genus. (RF, 2003)  

Genusbegreppet vill påvisa att vi inte föds som kvinna eller man, utan att detta är något vi 

blir. Inom genusforskning är inte det biologiska könet det viktiga, det vill säga de fysiska 

skillnader som finns mellan kvinna och man. Istället lägger begreppet genus fokus på det 

sociala könet, hur vi formas av omgivning där faktorer som socialt umgänge, kultur etc har 

stor roll. (RF, 2003) 

                                                           
2
 http://www.genus.se/meromgenus/genusforskningens-framvaxt/ 

http://www.genus.se/meromgenus/genusforskningens-framvaxt/
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4.2 Genuskontraktet 

 

Hirdmans teori om genuskontraktet handlar till mångt och mycket om den stereotypa bild vi 

har av samhället och synen på man och kvinna. De synsätt som tidigare har funnits kring vad 

som är manligt och kvinnligt är för oss idag väldigt förlegade. (Hirdman, 2003)  

Genuskontraktet behandlar relationer mellan könen. Det handlar väldigt mycket om vad som 

är typiskt manligt och kvinnligt, vad man förväntas syssla med, vem som ansvarar för vad och 

så vidare. Ett tydligt exempel är att männen ska ha omsorg och ansvar för kvinnan, tack vare 

sina fysiologiska förutsättningar, och ska samtidigt vara den som står för försörjningen i 

familjen. Genuskontraktet fokuserar oerhört mycket på kön, på mannen respektive kvinnan. 

(Hirdman, 2003) 

Innan vi gräver oss djupare in i genuskontraktet är det viktigt att skapa en förförståelse och 

detta genom den naturliga ordningen som ”gäller”. 

Den naturliga ordningen baseras på normer, det vill säga hur det ska vara, eller rättare sagt hur 

vi genom årens gång förväntat oss att det ska vara. Relationen mellan kvinna och man har 

stort fokus här. Han ska ta hand om henne då hon är svagare och mindre, ur ett fysiologiskt 

perspektiv. Kvinnan i sin tur är den barnafödande och detta är direkt kopplat till hennes öde. 

Hirdman är noggrann att belysa att föda barn inte skulle vara något negativt i den bemärkelsen 

att det skulle vara kvinnas enda uppgift. Barnafödandet i sig ger kvinnan en mer jordnära 

utgångspunkt jämfört med mannen och gör henne på detta sätt unik, menar Hirdman på. En 

ännu djupare tanke här är de två teorier som Hirdman beskriver. Dessa två kallas för ägg- 

respektive spermieteorierna som i grund och botten antingen handlar om att det är ägget 

alternativt spermierna som avgör hur barnet ska bli. Som man kan förstå här var det tidigare 

spermieteorin som dominerade då man hävdade att det självklart var mannens bidrag som 

gjorde skillnaden, att kvinnan enbart stod för ”värpningen av ägget”. Detta är givetvis en 

väldigt förlegad syn i dagens samhälle men det är av vikt att tydliggöra hur det faktiskt har 

sett ut för att skapa en förståelse för hur det ser ut år 2013. (Hirdman, 2003) 
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Vad menas då med genuskontrakt? Hirdman (2003) hänvisar till idealet där det finns någon 

form av bild av vad en idealmänniska skulle vara. Ordet kontrakt i sig härstammar ifrån latin 

och betyder att draga samman. Med detta menar man att könen ska dras samman och närma 

sig varandra på de olika nivåer som existerar inom samhällets olika skikt, inklusive idrotten. 

Genuskontraktet i sig syftar till ett ursprungligt synsätt om att man och kvinna ska inta sina 

roller i livet. Att, som nämnt tidigare, mannen ska försörja kvinnan och ta hand om densamme 

för han är den fysiologiskt överlägsna i relationen. Detta härstammar i sin tur ifrån normer om 

vad som är kvinnligt respektive manligt. Det ansågs skamligt för kvinnor att inkräkta på de 

manliga områdena, ”kvinnor som gjorde detta ville egentligen bli män”. Kvinnorna skulle inte 

lämna sin plats, som i det här fallet var hemmet. Där skulle de utföra sina sysslor som de var 

förväntade att göra enligt de normer som ligger till grund för olika värderingar. Dessa sysslor 

var kraven för att mannen skulle försörja henne, detta var den ”naturliga lagen” som rådde 

och som till viss del existerar idag, om än i andra former. Detta kontrakt menar Hirdman 

(2003) på kan synliggöras i samhällets utveckling över tid. 

För att sammanfatta vad Hirdman (2003) menar med genuskontrakt kan man säga att hon 

syftar till ett kontrakt mellan man och kvinna där det finns vissa normer man förväntas följa. 

Kontraktet är ett avtal mellan könen där man intar sin roll i livet, där mannen står för 

försörjningen och kvinnan ska föda barn och sköta hemmet. Detta är roller som tar oss 

tillbaka långt i tiden då det ”alltid” har varit så, och som man även ser spår av än idag. Trots 

allt är detta roller som faktiskt är vanliga i dagens samhälle. Kontraktet vill avspegla 

verkligheten och fördela roller utefter de förutsättningar vi som kvinna eller man besitter. 

Könen skiljer oss trots allt åt, män kan inte föda barn, det är fysiologiskt omöjligt. (Hirdman, 

2003) 
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5. Metod 

 

Detta kapitel presenterar studiens tillvägagångssätt och genomförande.  

 

5.1 Val av metod 

 

För att kunna besvara våra frågeställningar i studien användes en kvantitativ ansats då detta 

metodval lämpade sig bäst för vad vi ämnade undersöka. Då vi ville föra statistik över 

jämställdhet i det småländska föreningslivet lämpade sig en kvantitativ ansats i detta fall. 

Dessutom belyser Bryman (2011) att en kvantitativ metod är bra om man ska ska mäta och 

visa skillnader mellan olika variabler. Studien baserades på webbenkäter som innehöll såväl 

öppna som slutna frågor. Dessa enkäter skickades ut till 300 föreningar fördelade runt om i 

Småland. Detta var ett slumpmässigt urval (Bryman, 2011). Anledningen till det 

slumpmässiga urvalet var att vi ville få med olika sorters idrotter, olika storlekar på 

föreningarna samt att de skulle vara spridda runt om i Småland då detta även var ett önskemål 

från Smålandsidrottens sida. De insamlade enkäterna sammanställdes och kodades på 

enkätsidan Surveymesh.
3
 

  

5.2 Datainsamling och genomförande 

 

Denna studie var ett önskemål från Smålandsidrottens sida. Med anledning av detta 

genomfördes ett möte med Smålandsidrotten där studiens riktning och syfte diskuterades. 

Efter framgångsrika diskussioner enades vi om ett syfte med studien där både deras och våra 

önskemål togs i beaktning. När undersökningens syfte var satt började insamlingen av tidigare 

forskning på universitetets databaser. Med hjälp av en handläggare vid universitetsbiblioteket 

gick vi igenom databaserna och lärde oss hur man använder dessa sökmotorer. De databaser 

som användes i första hand var OneSearch, Swepub och SportDiscus. Insamlingen av tidigare 

forskning var problematisk då det inte fanns några studier som var gjorda inom det valda 

området. Istället fick vi leta efter tidigare forskning som låg i närliggande områden. 

                                                           
3
 http://www.surveymesh.se/ 

http://www.surveymesh.se/
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Vi skapade därefter en enkätmall på Surveymesh som testades och godkändes av vår 

handledare.
4
 Denna enkät skickades även ut till flertalet testrespondenter för att se att 

enkätfrågorna var begripliga och att det inte fanns några frågetecken. Efter att ha redigerat 

såväl frågor som layout kunde vi så småningom presentera en slutgiltig enkät. När urvalet 

sedan var bestämt skickades en länk med enkäten till alla föreningar som blivit slumpmässigt 

utvalda. Här medföljde även introduktionsbrevet för undersökningen. 

Enkäterna skickades ut via e-post där vi även introducerade studien för mottagaren. I mailet 

fanns det en länk till enkäten vilket skulle göra det enklare för respondenten att besvara 

densamma. Vi förklarade vikten av undersökningen och respondenternas medverkan. Ett 

introduktionsbrev bifogades i mailet som förklarade syftet med undersökningen, varför den är 

viktig och hur respondenten har valts ut (se bilaga 1). Detta använde vi oss av för att 

minimera bortfallet, då det ska vara enkelt och smidigt för föreningarna att enbart klicka sig in 

på en länk och besvara enkäten. Detta i sin tur gjorde att tidsaspekten blev en faktor i studien. 

(Bryman, 2011). 

 

5.3 Urval 

 

Tillsammans med såväl handledare som uppdragsgivare kom vi fram till att enkäter var det 

mest relevanta sättet för oss att samla in data. Då vi i synnerhet ville få fram siffror och räkna 

ut procentsatser för att rikta undersökningens resultat mot Riksidrottsförbundets 

jämställdhetsplan lämpade sig en kvantitativ undersökningsmetod med enkäter för denna 

undersökning. Genom en mängd diskussioner kom vi fram till att webbenkäter skulle vara den 

bästa lösningen i vår undersökning för att underlätta för respondenten när de svarade på våra 

enkätfrågor. Efter samtal med uppdragsgivare och handledare kom vi fram till vår 

urvalsgrupp. Då vår uppdragsgivare ville ha en stor spridning på undersökningens 

respondenter kom vi fram till att vi skulle slumpa fram 300 av totalt cirka 1900 föreningar 

runt om i Småland. Vi användes oss av ett slumpmässigt urval (Bryman, 2011).  

Detta slumpmässiga urval skedde på följande sätt. Vi erhöll Smålandsidrottens 

föreningsregister där cirka 1900 föreningar runt om i Småland var representerade. Dessa 1900 

föreningar sorterades efter e-postadresser från A till Ö. De föreningar som saknade 

                                                           
4
 http://www.surveymesh.se/ 

http://www.surveymesh.se/
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kontaktuppgifter sållades bort så de i slutändan handlade om cirka 1500 föreningar till urvalet. 

När detta var genomfört användes en slumpgenerator som slumpade fram nummer mellan 1 

och 1500. De 300 första numrena som kom fram representerade även nummer på 

föreningarna i föreningsregistret. Det var de 300 första numrena vi valde vilket gav oss 300 

slumpmässigt utvalda föreningar till vår undersökning.  

 

5.4 Bortfall 

 

Våra enkäter skickades ut till 300 föreningar runt om i Småland. Ett visst bortfall märktes 

redan när vi skickade ut dessa via e-post. Det visade sig att ett antal e-postadresser var 

inaktiva eller felaktiga i Smålandsidrottens register vilket innebar att inte alla föreningar 

erhöll enkäten. För att minimera bortfallet valde vi att besöka de föreningars hemsida vars e-

post inte fungerade och letade istället upp deras kontaktuppgifter och därefter skickade ut 

enkäten till respektive förening. När vi hade stängt ner webbenkäten visade det sig att 108 av 

300 föreningar hade besvarat den. 

Ett sätt att försöka minimera risken för bortfall är att skicka ut påminnelser till respektive 

förening om att svara på enkäten. På detta sätt visar man att man är seriös i sin studie och 

samtidigt påminner föreningarna om att det är av vikt att de besvarar enkäten. Man brukar 

skicka påminnelser cirka två veckor efter att enkäten skickats ut.(Bryman, 2008). Vi valde 

däremot att skicka ut påminnelse efter en vecka då vi hade en deadline vi ville följa och hade 

vi skickat ut dessa påminnelser efter två veckor hade det blivit väldigt stressigt i slutändan av 

arbetet.  

Bryman (2011) förklarar att det finns flertalet åtgärder man kan genomföra för att minimera 

risken för bortfall vid en enkätundersökning. Till att börja med påpekar han vikten av ett bra 

introduktionsbrev. Här ska man tydliggöra syftet med studien och klargöra hur man tänkt 

använda svaren. En viktig sak han påpekar är att man ska försöka veta vilka individer som 

besvarar enkäten. I vårt fall blev detta väldigt svårt att säkerhetsställa då våra enkäter 

skickades ut till respektive förenings kontaktmail. Vi försökte hänvisa till respektive 

ordförande i varje förening för att kunna säkerhetsställa vem som besvarat enkäten. Det ska 

även finnas tydliga instruktioner om hur man genomför enkäten, så att det inte blir några 

missuppfattningar. Här är det även viktigt att man förklarar vad vissa frågor innebär, vad 
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exempelvis vi som enkätkonstruktörer menar med jämställdhet osv, så att man får en allmän 

bild vad begreppet innebär. Detta löstes genom ett introduktionsbrev samt förklaringar på 

vissa frågor. 

 

5.5 Databearbetning och analysmetod 

 

Med hjälp av Surveymesh fick vi enkäterna kodade och sammanställda i tabeller. För att 

sedan ställa olika tabeller mot varandra och presentera dessa i diagram och tabeller använde vi 

oss av Excell. När vi sedan skulle analysera våra resultat kategoriserades svaren inom olika 

ämnesrubriker för att lättare strukturera upp vilka frågor som hörde till vilket ämne. Detta för 

att göra det tydligare för läsaren vilka frågor som behandlade ett visst specifikt ämne.
5
 Vi var 

även noggranna med att se över vilka resultat vi ville presentera och utgick därför ifrån vårat 

syfte och frågeställningar. 

 

5.6 Etiska aspekter 

 

I introduktionsbrevet var vi noggranna med att poängtera vissa faktorer. Dessa var att enkäten 

var frivillig för varje respondent att besvara, att svaren kommer behandlas anonymt och 

konfidentiellt. 

Vi var noga med att säkerhetsställa att de etiska principerna uppfylldes via detta brev, vi 

tillgodosåg att informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet uppfylldes. Med informationskravet menar man att forskaren ska informera 

respondenten om undersökningens syfte. Detta gjorde vi i vår undersökning genom att 

beskriva studiens syfte i informationsbrevet där vi även påpekade att deltagandet var frivilligt. 

Samtyckeskravet handlar kort och gott om att deltagarna i undersökningen själva bestämmer 

om sin medverkan. Konfidentialitetskravet i sin tur handlar om att personerna i 

undersökningen ska behandlas konfidentiellt, det vill säga att de är anonyma och deras svar 

behandlas därefter. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlas in om enskilda personer 

                                                           
5
 http://www.surveymesh.se/ 
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enbart används för ändamålet för undersökningen. (Bryman, 2011) Då vår enkät var anonym 

var nyttjandekravet ingenting vi behövde ta hänsyn till. 

 

5.7 Enkäter 

 

Det finns flertalet olika former av enkäter. Den vanligaste är postenkät som skickas ut till 

respondenternas adresser. Därefter ska respondenten antingen skicka tillbaka enkäten via post 

alternativt lämnas i handen om sådant har bestämt sedan tidigare. Problemet med denna 

enkätform är att man märkt en tendens av att bortfallet blir högt. Det finns en risk att breven 

läggs på hög eller glöms bort menar Bryman (2011) på. 

En annan modell som är vanlig är den så kallade e-postenkäten. I ett allt mer webbaserat 

samhälle är tillgängligheten till diverse e-postadresser relativt högt vilket underlättar när man 

vill hitta sina tilltänkta respondenter. Dessutom underlättar denna modell då man inte behöver 

fundera över något pappersarbete, för såväl respondent som enkätkonstruktör. En annan bra 

faktor med e-postenkäter är att det spelar ingen roll vart respondenten befinner sig så länge de 

har tillgång till en dator. De kan vara såväl inrikes som utrikes utan att det utgör något hinder 

för en sådan undersökning. (Bryman, 2011) 

En annan fördel med enkäter kontra intervjuer är att de är billigare att administrera. Då 

respondenterna är spridda på diverse städer och orter skulle intervjuer bli en kostnadsfråga där 

i synnerhet bensinförbrukning blir en ekonomisk aspekt. (Bryman, 2011) 

E-postenkäter är dessutom enklare att administrera än postenkäter. I vårt fall handlade det om 

e-postenkäter vilket medförde att all data samlades på ett och samma ställe, det vill säga på 

Surveymesh där vi skapade enkäten. Detta förenklade hanteringen och sorteringen av 

materialet. (Bryman, 2011) 

Vår webbenkät (bilaga 4) bestod av 33 frågor som var uppdelade efter olika teman. Till att 

börja med hade vi ett introduktionskapitel där vi ställde frågor om respondenten så som ålder 

och kön etc. Därefter hade vi ett kapitel som handlade om föreningen de representerade där vi 

ställde frågor som medlemsantal men även frågor som gäller arvodering av ledare och 

styrelse. Vårt tredje kapitel handlade om dokument och verktyg där vi ville ta reda på hur väl 

föreningen runt om i Småland kände till olika dokument/verktyg som Riksidrottsförbundet har 
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tagit fram. Det fjärde och största kapitlet handlade om jämställdhet där vi ställde ett flertal 

olika frågor. Avslutningsvis hade vi två kapitel som handlade om rekrytering och 

ledare/styrelse. Här ville vi koppla jämställdhetsarbetet till respektive förening och hur de 

arbetar med rekrytering av män och kvinnor till ledarsidan/styrelse. Enkäten var uppbyggd på 

det sätt att de flesta frågorna var slutna men att det i vissa fall fanns öppna följdfrågor där vi 

ville att respondenterna skulle motivera sina svar. Vissa frågor hade dessutom 

flervalsalternativ det vill säga att det fanns möjlighet för respondenterna att ge mer än ett svar 

på vissa frågor. 

 

5.8 Reliabilitet och validitet 

 

I grund och botten handlar reliabilitet om frågor som rör mått och mätningarnas pålitlighet, 

det vill säga om mätinstrumentetet man använder är pålitligt. Man brukar ha med tre viktiga 

faktorer när man vill ta reda på om ett mått är reliabelt eller ej. Dessa tre är stabilitet, intern 

reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Validitet i sin tur handlar i generella drag om 

mätinstrumentet man använder sig av faktiskt mäter det man ämnar mäta (Bryman, 2011). För 

vår studie kan reliabiliteten kritiseras i det fall att vi inte kan säkerhetsställa vem som svarar 

på enkäten. I vårt introduktionsbrev skrev vi att vi önskade att ordförande i respektive 

förening skulle vara den som svarade på enkäten men när vi erhållit våra svar har vi sett att så 

inte har varit fallet till hundra procent, även om merparten av respondenterna faktiskt var 

ordförande i sin förening. Anledningen till att vi ville att det skulle vara ordförande som 

besvarade enkäten var för att säkerhetsställa att rätt person besvarar enkäten, det vill säga den 

person som vi tror har bäst överblick över föreningen och på så sätt kan besvara enkäten så 

bra som möjligt. En annan sak som kan påverka reliabiliteten och validiteten är om 

respondenterna misstolkar eller inte förstår en viss fråga finns det ingen möjlighet för oss att 

hjälpa dem på vägen, vilket vore enklare om man hade en kvalitativ ansats och genomförde 

intervjuer.  
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5.9 Metoddiskussion 

 

 Ser man till det bortfall som vi erhöll i vår studie kan man ställa sig kritisk till det arbetet vi 

genomförde. Vad kunde vi gjort annorlunda? Till att börja med var en kvantitativ ansats det 

metodval som passade vår studie bäst. Smålandsidrottens hade som önskemål att vi skulle 

föra statistik över jämställdhet inom föreningslivet i Småland. Därför lämpade sig denna 

ansats för det ändamål undersökningen riktade sig emot, även kopplat till vårt syfte. En 

kvalitativ studie hade även behövts till vår studie om vi hade ämnat att undersöka de 

underliggande faktorerna till varför jämställdhet är ett sådant problematiskt område. Nu var 

detta inte studiens syfte och därför föll valet på en kvantitativ ansats. 

Bortfallet i vår studie var relativt högt. Vi fick in 108 enkäter utav 300 föreningar som dessa 

enkäter skickades ut till, även om ett visst antal försvann pga inaktiva mail och liknande 

problematik. Det vi kunde ha gjort annorlunda i vår studie vore i så fall att skicka ut det till ett 

större antal föreningar, för att på så sätt kunnat få in fler svar. Detta hade dock inte varit 

någon garanti för att bortfallet i procent hade varit mindre än vad vi fick i nuläget. Dessutom 

ansåg vi att 108 respondenter var tillräckligt för att få svar på våra frågeställningar. Att 108 

respondenter var tillräckligt hänvisar vi till Owe Stråhlmans föreläsning där han påpekade att 

man bör få in minst 100 svar för att varje svar ska representera max 1 procent av totalen. I vår 

undersökning ville vi täcka av många olika idrotter vilket vi även såg att vi erhöll bland dessa 

108 respondenter. 
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6. Resultat 

 

Här presenteras de svar som erhölls genom enkäten. Resultatet presenteras i fem olika 

teman: respondent, förening, dokument/verktyg, jämställdhet  och ledare/styrelse. , även 

eventuella bortfall kommer att presenteras. Men innan dess kommer en kortare 

sammanfattning. 

 

Resultatsammanfattning 

 

Vår studie visade på en relativt tydlig snedfördelning gällande jämställdhet i Småland. Ett 

genomgående resultat tydliggjorde att jämställdhetsarbete är något som man i större 

utsträckning inte arbetar utefter. Samtidigt menar många på att det är väldigt jämställd i deras 

förening. När det kommer till kunskap och användning av diverse dokument som RF har tagit 

fram visade det sig att kunskapen var relativt hög men att man i större utsträckning inte 

använder sig av dessa i sitt arbete. Bland de 108 föreningar som besvarade vår enkät var det 

36 stycken som uppnådde jämställdhetsmålen. Något intressant bland dessa föreningar var att 

merparten av dessa 36 var närmare 50/50 i fördelningen än 60/40. 

Skall tilläggas att vi fick in 109 enkätsvar men att 1 av dessa enbart slutförde enkäten utan att 

besvara en enda fråga. Därför valde vi att ta bort denna respondent från undersökningen. 
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6.1 Respondent 

 

Kön 

Bland de 108 respondenterna som besvarade enkäten var fördelningen 75 % (81 st) män och 

25 % (27 st) kvinnor. 

 

 

Figur 1: Respondenternas åldersfördelning i procent 

Detta är respondenternas åldersfördelning. Merparten av dessa var mellan 30-60 år men även 

en viss procent på såväl 30 år och yngre som 60 år och äldre. 

Svarsfrekvens: 108 Bortfall: 0 
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Figur 2: Åldersfördelning inom styrelsearbetet mellan man/kvinna 

 

Sammanställning visar respondenternas ålder. Tydligt här är att männens kurva pekar uppåt 

under längre tid än kvinnornas. Kvinnorna deltagande i styrelsearbete tycks nå sin topp vid 

30-45 år medan männen når sin vid 46-60 år. Detta visar på att männen stannar kvar i 

styrelsearbetet i äldre åldrar än vad kvinnorna gör. 

 

Har du tillräckligt med kunskaper för att bedriva jämställdhetsarbete i din förening? 

Bland de 108 respondenterna var det 54 stycken som ansåg sig ha tillräckligt med kunskaper 

för att bedriva jämställdhetsarbete i sin förening, 41 stycken svarade att de delvis hade 

tillräckligt med kunskaper medan 11 stycken svarade att de inte hade tillräckligt med 

kunskaper.  
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6.2 Förening 

 

Verksamhet i föreningen 

Bland de 108 respondenterna som besvarade enkäten var 39 olika idrotter representerade. 

Störst var fotboll med 27 stycken föreningar som bedrev detta i sin verksamhet. Därefter 

följde idrotter så som skidor, skytte, kampsport/mma, friidrott, orientering, ridsport och 

gymnastik. Värt att notera här var att flertalet föreningar sysslande med fler än idrott. 

Dessutom så sammanställdes vissa idrotter under kategorier så som alpint och längdskidor 

hamnade under skidor medan karate och jujutsu hamnade under kampsport. 

 
 

Medlemsantal 

Medlemsantalet runt omkring de 108 föreningarna var väldigt varierande. Den minsta 

föreningen hade 10 medlemmar och den största hade 2771 medlemmar. Medelvärdet på alla 

föreningar var 370 stycken. Det visar på ett brett spann bland föreningarna då vi har fått med 

så väl stora som små föreningar. 

 

Finns resurser för att bedriva jämställdhetsarbete? 

Väldigt få föreningar ansåg sig ha tillräckligt med resurser för att bedriva ett 

jämställdhetsarbete. 41 respondenter tyckte att deras förening hade nog med resurser för att 

bedriva detta arbete, 18 stycken svarade nej på denna fråga och 48 stycken delvis.  
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Bedrivs det något jämställdhetsarbete i din förening? 

 

 

  

Figur 3: Andel föreningar som bedriver jämställdhetsarbete 

 

När vi undersökte om föreningarna bedrev någon form av jämställdhetsarbete fick vi följande 

svar: 28 (26 %) av respondenterna svarade att deras förening bedriver ett jämställdhetsarbete, 

40 stycken (37 %) bedriver inte något jämställdhetsarbete alls och 40 stycken (37 %) svarade 

delvis på frågan.  

 

 

Tar ni hjälp av SISU - idrottsutbildarna Småland? 

 

Vi bad de respondenter som svarade ja eller delvis på frågan om det bedrivs något 

jämställdhetsarbete i deras förening att besvara om de använder sig av SISU-idrottsutbildarna 

Småland. Totalt var det 68 stycken som svarade ja eller delvis, av dessa var det 63 som 

besvarade fråga. 26 av 63 respondenter använder sig av SISU. Detta ger en procentsats på 41 

% av de som besvarade frågan, totalt 24 % av samtliga 108 respondenter. 
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Vilka grupper bedriver ni verksamhet för? 

 

Fördelningen mellan herr, pojk och flick var relativt jämbördig i denna fråga. Det som stack 

ut var att andelen föreningar som bedriver damverksamhet var mycket lägre. 85 av 108 

föreningar bedrev damverksamhet medan 100 bedrev flick, 102 herr och 103 pojk. 
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6.3 Dokument/Verktyg 

 

 

 
 

Figur 4: Kunskap/användning av dokument/verktyg 
 
 
 

Kunskapen gällande diverse dokument/verktyg som presenterades var relativt hög. Som 

diagrammet visar var det i synnerhet Riksidrottsförbundets jämställdhetsplan och Idrotten Vill 

som man hade kännedom om i de olika föreningarna. Av 108 respondenter kände 65 till 

Riksidrottsförbundets jämställdhetsplan och 58 kände till Idrotten vill. 

Här sammanställs respondenternas svar gällande vetskapen och användningen av diverse 

dokument och verktyg Riksidrottsförbundet har tagit fram. De blåa kolumnerna representerar 

vetskapen om de olika dokumenten/verktygen och de röda representerar användningen av 

dessa. Gällande vetskapen bland föreningarna runt om i Småland hade respondenterna i 

synnerhet koll på Riksidrottsförbundets jämställdhetsplan och Idrotten vill. Väldigt få 

använde sig dock av dessa.  
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Kunskap/användning av dokument/verktyg bland män och kvinnor 

 

Figur 5: Män respektive kvinnors kunskap/användning av dokument/verktyg 

 

Tabellen visar en sammanställning av fråga 11 och 12 (Bilaga 4). Här presenteras vetskapen 

och användningen av två dokument/verktyg nämligen Riksidrottsförbundets jämställdhetsplan 

och Idrotten vill. Tabellen visar även hur väl män respektive kvinnor känner till/använder sig 

av dessa dokument/verktyg. Vad man kan utläsa av resultatet är att männen överlag hade mer 

vetskap om Riksidrottsförbundets jämställdhetsplan medan kvinnorna hade mer vetskap om 

Idrotten vill. På användningsområdet var det relativt jämbördigt rent procentuellt. 
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Sammanställning av de som anser sig har tillräckliga kunskaper för att bedriva 

jämställdhetsarbete, deras kunskap och användning av Riksidrottsförbundets 

jämställdhetsplan och Idrotten vill. 

 

Figur 6: Kunskap/användning av RFs jämställdhetsplan och Idrotten vill 

Vi undersökte hur många som ansåg sig ha tillräckligt med kunskaper för att kunna bedriva 

jämställdhetsarbete i sin förening. Av 108 respondenter var det 54 st som ansåg att de hade 

tillräckligt med kunskaper. I tabellen ovan presenteras vetskapen/användningen av 

Riksidrottsförbundets jämställdhetsplan och Idrotten Vill av de 54 respondenter som svarade 

ja på fråga 20 (Bilaga 4). Resultatet visade på att det var fler som kände till 

Riksidrottsförbundets jämställdhetsplan men att det var ett större antal som använde/har 

använt sig av Idrotten Vill i sitt arbete. 
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6.4 Jämställdhet 

 

Enligt Idrotten vill bör all verksamhetsplanering ske utifrån ett medvetet 

jämställdhetsperspektiv, arbetar din förening utifrån detta perspektiv? 

 

Nästan hälften av respondenterna svarade att deras förening arbetar utifrån ett medvetet 

jämställdhetsperspektiv. 58 stycken av respondenterna svarade ja på denna fråga, 37 stycken 

svarade delvis och 15 stycken svarade nej. Som synes har vi fått 110 stycken svar på denna 

fråga medan vi presenterat 108 respondenter totalt tidigare i undersökningen. Hur det har 

blivit så här kan vi inte svara på. 

 

Hur jämställd är din förening mellan man/kvinna, pojke/flicka? 

 

Figur 7: Jämställdhet mellan man/kvinna och pojke/flicka 

Som tabellen visar var jämställdheten mellan pojke/flick en aning högre än mellan 

man/kvinna och hade också ett högre medelvärde. Medelvärdet mellan man/kvinna var 4.3 

medan den var 4.4 mellan pojke/flicka.  
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Motivera ditt svar 

Nedan följer ett urval av de svar respondenterna gav när de skulle motivera sina svar på 

frågorna om jämställdhet mellan man/kvinna och pojke/flicka. 

R1: På herrsidan är de flesta spelare arvoderade, på damsidan ingen. När det gäller inflytande 

så har spelarna på damsidan större inflytande då damfotbollssektionen jobbar mer 

demokratiskt än herrarnas organisation som är mer toppstyrd 

 

R2: Vi fokuserar på medlemmarna oavsett könstillhörighet. Vill man engagera sig som ledare 

så uppmuntras detta, men ställs ej som krav, återigen utan att titta på könstillhörighet eller 

ålder. 

 

R3: Vi jobbar jättemycket på att få in fler kvinnor i olika arbetsgrupper och styrelsen, men 

just nu är det flest pappor och deras barn som är aktiva i klubben. Roligt att notera är att det är 

flest flickor som gör stora framsteg vid tävlingar och i de högre träningsgrupperna. Anonym 

ska aktivt verka för att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter på alla nivåer inom alla områden inom föreningen.Seglare oavsett 

kön, ges lika möjligheter till träning och tävling. 

 

R4: Vi är den kampsportsförening med mest lika fördelning mellan könen i Sverige och detta 

präglar hela vårt ledarskap. 

 

R5: Efter en del kurser mm så märker vi att jämställdheten har blivit bättre, det finns mer att 

göra men vi är på rätt väg. Vi jobbar hårdare på att få med kvinnor i vår styrelse än tidigare, 

inte lätt att få med någon som har rätta intresset men vi ger oss inte. 

 

R6: Nationellt skytte som är vår basgren är en av få idrotter där det helt saknas könsklasser. 

Enbart ålders och prestationsklasser. Man lär sig från början att inte skilja på män/kvinnor, 

tjejer/killar 

 

R7: Ridsporten är en av få sporter där flickor och pojkar, män och kvinnor deltar på lika 

villkor i alla åldrar och vi arbetar därför i klubben med lika förutsättningar för båda könen. 



 Idrottsvetenskapligt examensarbete 2IV31E, VT13 
  Andreas Bengtsson & Johan Nilsson 
 
 

47 
 

Det finns en snedfördelning inom sporten med en klar majoritet flickor, något vi aktivt arbetar 

för att motverka genom riktade aktiviteter för att introducera pojkar i sporten. 

 

R8: Vi känner oss ganska jämnställda men gamla vanor lever kvar såsom mest damer i 

serveringen och flest män i tekniska kommittén. 

 

 

 
 

Figur 8: Hur viktig är jämställdhetsfrågan för respondenten? 
 
 

Fråga 19 ställde frågan om hur viktig jämställdhetsfrågan var för respondenten. Figuren ovan 

visar på att en majoritet av respondenterna ansåg att det var viktigt. 8 % valde dock alternativ 

1 (inte alls viktig) eller alternativ 2. Medelvärdet här var 4.1. 
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Vad skulle krävas för att din förening skulle kunna bedriva/utveckla ett 

tillfredsställande jämställdhetsarbete? 

 

När vi ställde frågan om vad som skulle krävas för att respektive förening skulle kunna 

genomföra ett tillfredsställande jämställdhetsarbete fick vi flertalet svar som var väldigt lika i 

sin beskrivning. Flertalet respondenter menade på att det inte fanns tillräckligt med resurser 

och att dessa resurser i synnerhet var ekonomiska men även brist på tid. Även utbildning var 

något som flertalet ansåg saknades i sin förening, dvs att kunskapen för att bedriva 

jämställdhetsarbete inte fanns i deras föreningar. Många nämnde att ett stort problem var att få 

kvinnor/män intresserade av sin verksamhet. För typiska ”mansidrotter” var det svårt att locka 

kvinnor och tvärtom i typiska ”kvinnoidrotter”. En mängd föreningar nämnde att deras 

jämställdhetsarbete redan var bra och att deras idrotter inte skiljer på man/kvinna eller 

pojke/flicka.  

 

Är beslutsfattandet i föreningen jämnt fördelat? 

65 stycken (62 %) ansåg att beslutsfattandet i deras förening var jämnt fördelat. När vi bad 

respondenterna motivera sina svar upptäckte vi att frågan misstolkades i vissa fall då flertalet 

förstod frågan som att alla hade en röst var och att det på så sätt skulle innebär en jämn 

fördelning i beslutsfattandet. Detta var något vi var medvetna om när vi ställde frågan och 

tanken var att försöka urskilja ett mönster där alla hade en röst var men att det i vissa fall 

kunde finnas individer som hade mer att säga till om än andra. Detta var något vi inte fick 

besvarat i den utsträckning vi skulle önska. 

Nedan följer några utdrag från respondenternas motivering av svaren på frågan: 

R1: Det finns få beslut att ta där könet spelar roll i den idrott vi utövar. Därför uppstår sällan 

några frågetecken heller. 

R2: Jämt fördelade efter antalet platser, allas röster "lika" värda, undantaget ordf som är något 

starkare. 

R3: Samtliga i styrelsen är medvetna om, och arbetar för jämställdet och jämlikhet i alla 

aspekter föreningen. 

R4: Alla har rätt att säga sitt, alla har varsin röst.  
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Anser du att de manliga och kvinnliga ledarna har lika stort inflytande i föreningen? 

 

Följande resultat visar de som svarade nej på frågan. 

11 stycken svarade att de inte ansåg att de manliga och kvinnliga ledarna hade lika stort 

inflytande i föreningen. Av dessa 11 föreningar var 5  fotbollsföreningar, 3 var ridklubbar och 

de resterande 3 var gymnastik, karate och rugby. 3 av respondenterna ansåg att det fanns 

tillräckligt med resurser för att bedriva jämställdhetsarbete men bara 1 respondent svarade ja 

på frågan om det bedrivs något jämställdhetsarbete i deras förening.   

Dessa 11 respondenters svar gällande jämställdhetsfrågor hade ett lägre medelvärde än totalen 

av alla respondenter. En sammanställning följer nedan: 

 

Figur 9: Nej-respondenter gällande frågan om lika stort inflytande mellan manliga och kvinnliga 

ledare 

Som tabellen visar var medelvärdet på frågorna lägre än totalen. Jämställdheten mellan man 

och kvinna hade ett medelvärde på 3,5 (4,3 totalt), mellan pojke/flicka 3,8 (4,4 totalt). 

Medelvärdet för hur viktig jämställdhetsfrågan var för respondenternas förening var 3,3 (3,9 

totalt) och hur viktig jämställdhetsfrågan var för respondenten hade ett medelvärde på 3,6 (4,1 

totalt).  
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Figur 10: Jämställdhetsfrågor mellan manliga och kvinnliga respondenter  

I detta diagram sammanställs och jämförs kvinnliga respektive manliga svar på flertalet 

jämställdhetsfrågor. Diagrammet visar medelvärdet på svaren. Som synes ansåg männen att 

det var jämställt än vad kvinnorna gjorde och ansåg även att det var viktigare för såväl de 

själva men även för deras förening, än vad kvinnorna gjorde.  

 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

Jämställdhet 
man/kvinna 

Jämställdhet 
pojke/flicka 

Jämställd för 
förening 

Jämställdhet för dig 

Man 

Kvinna 



 Idrottsvetenskapligt examensarbete 2IV31E, VT13 
  Andreas Bengtsson & Johan Nilsson 
 
 

51 
 

 

Figur 11: Kvinnliga respondenternas idrotter 

Bland de kvinnliga respondenterna såg fördelningen av idrotter ut på detta sätt. De tre 

dominerande idrotterna var gymnastik, ridning och fotboll. Noterbart är att flertalet av 

respondenternas verksamhet bestod av fler än en idrott.  
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Figur 12: Manliga respondenternas idrotter 

Bland de manliga respondenterna var väldigt många olika idrotter representerade. De idrotter 

som i synnerhet bedrevs bland föreningarna var fotboll, skidor, skytte, friidrott och MMA. En 

sak som var väldigt påtaglig här var att i 5  av de idrotter kvinnorna representerade fanns inga 

män. Dessa var gymnastik, ridning, simning, gruppträning/gym samt dart. 
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6.5 Ledare/Styrelse 

 

Får valberedningen några direktiv gällande jämställdhetsperspektivet vid rekrytering 

av styrelsemedlemmar? 

 

Cirka 42 % av respondenterna svarade att valberedning fick direktiv gällande 

jämställdhetsperspektivet när föreningen skulle rekrytera styrelsemedlemmar. Cirka 53 % av 

respondenterna svarade att valberedning inte får några direktiv, övriga 5 % svarade vet ej på 

frågan. 

 

 
 

Vid rekrytering av ledare till föreningen, utgår ni ifrån jämställdhetsperspektivet? 

 

Enbart 40 respondenter sa att deras förening utgick ifrån jämställdhetsperspektivet när de 

rekryterade ledare till föreningen. Dessa respondenter tänkte alltså på den kvantitativa 

jämställdheten när de rekryterade ledare och ville ha jämnt fördelat antal av män och kvinnor 

på ledarsidan. Merparten av respondenterna utgick inte ifrån jämställdhetsperspektivet när de 

rekryterade ledare. Istället fokuserade man på kompetens när det handlade om rekrytering av 

ledare till deras föreningar.  

 

 

Hur många kvinnor respektive män är representerade i styrelsen i dagsläget? 

Bland de 108 föreningar som besvarade enkäten fick vi som svar att föreningarna sammanlagt 

hade 490 män i styrelsen och 264 kvinnor. Detta ger i sin tur en procentsiffra som visar på 65 

% män och 35 % kvinnor. För att bryta ner denna fråga ytterligare valde vi att se över 

fördelningen i respektive förening. Det visade sig att 36 av de 108 föreningarna i dagsläget 

uppnådde RF´s jämställdhetsmål om minst 40 % av det underrepresenterade könet i styrelser. 

Noterbart är även att bland dessa 36 föreningar var merparten närmare 50/50 i förhållandet 

man och kvinna. Av de 36 föreningar som uppnår RF´s kvantitativa jämställdhetsmål var det i 

synnerhet idrotter som fotboll, innebandy, friidrott som dominerade men även idrotter som 

dans, ridsport och skytte var representerade. Fotboll var den idrott som var högst representerat 

bland dessa 36 föreningar då det fanns 8 stycken fotbollsföreningar som uppnådde de 
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kvantitativa målen. En bidragande faktor man ska ha i åtanke här är att det också är den idrott 

som var mest representerat i den totala enkäten med 27 fotbollsföreningar totalt.   

 

 

Figur 13: Manliga/kvinnliga senior- respektive ungdomsledare 

Inom de 108 föreningarna fanns det 339 (72 %) män representerade som seniorledare och 135 

(28 %) kvinnor. Bland ungdomsledarna var fördelningen jämnare, 762 män/pojkar var 

representerade här och 437 kvinnor/flickor. Detta ger en procentsats på 64 % manliga 

ungdomsledare och 36 % kvinnliga ungdomsledare. 
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Figur 14: Verksamheter med arvoderade ledare 

Bland föreningarna runt om i Småland var det i synnerhet på herrsidan som man hade 

arvoderade ledare. Skillnaderna mellan herr och dam var avsevärt mycket större än mellan 

pojk och flick. 
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7. Diskussion/Analys 

 

I följande kapitel presenterar vi den diskussion som grundar sig i resultatet som erhölls 

vid undersökningen 

 

7.1 Jämställdhet 

 

Jämställdhetsbegreppet är ett väldigt svårt begrepp och det kan innebära så många saker, dels 

beroende på att begreppet i sig innehåller en mängd olika ämnen men även att det tolkas olika 

beroende på vem det är som beskriver begreppet. Jämställdhet för oss är ett ord som 

sammanfattar en rad olika begrepp så som genus, kön, normer och så vidare. Att betydelsen 

av jämställdhet är svårtolkat gör det också problematiskt när man ska arbeta med frågan. Om 

människor tolkar begreppet olika hur ska man då kunna slå fast åtgärder för hur man ska lösa 

problematiken? Detta är något som också visade sig i undersökningen då respondenterna 

tenderade att tolka begreppet olika, vilket i sin tur kunde leda till skilda svar. Dessa svar var 

väldigt intressanta var för sig men det innebar också en problematik i att ge en allmän 

överblick av respondenternas svar, att så här ser det ut/så här är det. Begreppet jämställdhet 

sammanfattas i Nationalencyklopedin (2013) med lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter oavsett kön, etnicitet, ursprung och sexualitet.  

På liknande sätt tolkade en stor andel av respondenterna detta begrepp medan andra ansåg att 

jämställdhet handlar om att alla hade lika mycket att säga till om, det vill säga en röst vid 

beslut. Riktigt så enkelt ter det sig inte. Det skildrar sig om inte annat när man talar om 

jämställdhetsproblematiken att begreppets innebörd gör det svårt att hitta lösningar till 

problemet. Problemet är stort än idag och det finns väldigt få verktyg som säger att så här och 

så här bör man göra för att lösa problemet, det är svårare än så. Med denna problematik i 

bakgrunden valde vi att se begreppet helt neutralt och behandla allas tolkningar lika värda för 

att ge en rättvis bild över hur det ser ut i det Småländska föreningslivet. 

I vår undersökning ställde vi en mängd frågor gällande jämställdhet. Många av dessa frågor 

var så kallade ranking baserade där respondenten fick besvara frågorna med 1-5 där 1 var 
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lägst och 5 var högst. Sammanfattningsvis kan man säga att jämställdheten bland föreningarna 

var väldigt hög.  

Ett genomgående resultat visade på att det var en aning bättre ställt mellan pojke och flicka än 

vad det var mellan man och kvinna. Överlag visade jämställdhetsfrågorna att man ansåg sig 

ligga bra till när det gäller jämställdhet och vikten av detta arbete. Vänder man på detta såg 

man också att det var väldigt få som arbetar med jämställdhet i sin förening. Vad kan detta 

bero på? Man kan tolka detta på mer än ett sätt. Till att börja med verkar det som att 

föreningarna inte anser sig behöva ett jämställdhetsarbete då de redan är nöjda med det de har 

i dagsläget. Frågan är då om bra inte kan blir bättre? Vi anser att något som är bra givetvis 

kan vara tillfredsställande i sig men vill man inte utveckla detta till att göra det ännu bättre? 

Jämför man detta i ett sportsligt perspektiv och att man som exempelvis ett fotbollslag spelar i 

division 3, har man inte ambitioner att bli bättre och ta klivet in i division 2?  

Det höga resultatet riskerar också att tolkas som en försköning av den egna föreningen. Man 

vill framhäva sin förening till att vara bättre än vad den egentligen är, jämställdhet är något vi 

inte har några problem med osv. Kopplar vi dessutom dessa svar till de kvantitativa siffrorna 

vi fått fram i undersökningen visar det på att det inte är så jämställt som man vill framhäva. 

Fördelningen mellan män och kvinnor på ledar- och styrelseposter är idag väldigt 

snedfördelad och detta tyder på att det inte är riktigt så bra som man vill få det att framstå. Ett 

annat sätt att vinkla svaret med att så få arbetar med jämställdhet kan också vara att 

tolkningen av begreppet är svårt och folk inte riktigt förstår vad jämställdhet innebär. Rent 

kvantitativt kan det se bra ut med fördelningen i en enskild förening men hur är det då med 

den kvalitativa sidan? Har alla lika mycket att säga till om? 62 % av respondenterna ansåg att 

beslutsfattandet i föreningen var jämt fördelat, men är detta bra nog? Målet måste vara 100 % 

för att man ska kunna säga att jämställdhet råder. Många respondenter sa också att det inte 

fanns tid, pengar och kunskap för att bedriva ett jämställdhetsarbete i deras förening. Detta 

visar på att jämställdhetsarbetet inte är prioriterat i föreningarna och ändå anser man sig ha det 

väl jämställt.  

När vi undersökte resursfördelningen i föreningarna visade det på att herrverksamheten var 

den som i störst utsträckning fick förtur. Detta resultat vill vi koppla till Hirdmans (2003) 

teori om den naturliga ordningen som behandlar maktförhållandet mellan man och kvinna. 

Männen står enligt denna avhandling högre upp i hierarkin än vad kvinnan gör vilket baseras 
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på de normer som männen har skapat inom den moderna tävlingsidrotten. På grund av denna 

naturliga ordning blir det också en "självklarhet" att männen är de som tar större del av 

resurserna. Kort sammanfattat kan man säga att mannen är norm och kvinnan ska rätta sig 

efter dessa normer. (Hirdman, 2003) Vi vill återigen hänvisa till Olofssons (1989) uttryck: 

"Idrotten har skapats av män, för män och dessutom beskrivits av män". Då idrottsrörelsen är 

en rörelse som har skapats av män har det också blivit naturligt att männen är de som 

dominerar densamma (Olofsson, 1989).  

Hirdman (2003) talar om genuskontraktet som ett kontrakt mellan man och kvinna där det 

finns vissa normer som anses "rätta" att följa. Dessa normer härstammar till väldigt gamla 

värderingar där mannen skulle försörja kvinnan och kvinnan skulle sköta hushåll och barn. 

Troligtvis finns dessa normer kvar, kanske inte i lika stor utsträckning som de en gång gjorde, 

men de finns alltid med i bakgrunden till jämställdhetsproblematiken. Än idag finns det 

tydliga skillnader vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Fortfarande är det till 

större del kvinnor som ansvarar för hushållet. Ser man till barnafödandet så kan man även här 

se dessa normer styra vem som ska ta hand om barnen. Vanligtvis är det mammorna som tar 

ut mammaledighet även om det faktiskt blir allt vanligare med pappaledighet.  

I grund och botten är det de gamla värderingarna som styr än idag då vi ser det nästan som en 

självklarhet att det är kvinnorna som ska ta ansvar för barnen när de är nyfödda. 

Problematiken som vi ser det med genuskontraktet är att detta kontrakt skapar en tydlig 

barriär, där vi hela tiden jämför man med kvinna, manligt med kvinnligt (Hirdman, 2003). 

Dessa barriärer behöver suddas ut. Vi behöver ta bort de klyftor som existerar mellan man och 

kvinna och försöka ignorera de normer som lika till grund för våra värderingar. Detta är inte 

en lätt uppgift vilket tydliggörs i att jämställdhetsfrågan fortfarande innebär stor problematik. 

Vi ser ett väldigt tydligt problem i att man hela tiden ska jämföra man med kvinna, kan vi inte 

bara acceptera att vi är skapade på olika sätt och att det faktiskt finns saker som gör oss 

unika? Istället för att se skillnader kan man inte ta del av varandra och istället komplettera 

sina egna svagheter? Här tror vi idrotten har mycket att arbeta med. Istället för att hela tiden 

skilja mellan mans- och kvinnoidrotter bör man framhäva vikten av att män och kvinnor har 

olika egenskaper som kan komplettera varandra på ett oerhört positivt sätt. 
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7.2 Respondenter 

 

RF vill som tidigare nämnt uppnå en 60/40 fördelning fram till 2017 (RF, 2011). Den 

procentuella könsfördelningen som vi presenterar kring respondenterna var 75/25, men att se 

det som ett resultat stämmer inte riktigt. Vi kommer lite senare redovisa hur fördelning 

egentligen ser ut samt vår analys av varför det ser ut på just detta sätt. 

 

Att åldersfördelningen visade sig vara mellan 30-60 år var väl inte speciellt förvånande, men 

att resultatet visade att männens snittålder är högre än kvinnornas måste ändå anses var något 

att fundera kring. Kvinnorna hade enbart en representant inom styrelsearbetet av dem som var 

60 år eller äldre. Att kvinnor av någon anledning tycks tappa intresse runt åldern 46-60 år 

anser vi idrottsrörelsen och RF borde undersöka lite mer noggrant.  En tanke som vi gör kring 

detta är att det inte behöver innebära att kvinnorna försvinner från föreningslivet utan att de 

helt enklet fortsätter med någon annan form av syssla, t.ex. kioskverksamhet eller liknande. 

Detta baserar vi på egna erfarenheter samt ett svar vi fick utav en resopondet som svarade att 

kvinnorna har en tendens att finnas till i serveringen. 

 

Att antalet män över 60 år eller äldre var hela 15 av totalt 81, ser vi som mer naturligt. De 

flesta artiklar och tidigare studier som vi tagit del utav pekar på att män har en tendens att 

involvera sig på en högre nivå än kvinnor (Pfister, 2010). Även här har vi egna erfarenheter 

kring att det ser ut på detta sätt. Vi skulle nästa kunna påstå att det är någon form av norm att 

det ska vara en äldre herre som är ordförande. Den största anledningen till att det ser ut på 

detta anser vi bero på hur det har sett ut rent historiskt. Det har varit svårt för kvinnor att ens 

ta en plats i styrelserummen, men även att det har visat sig vara svårt för kvinnor att få en 

ordförandepost. Det är fortfarande männen som är normen inom idrotten och det är även 

männen som anses tillhöra toppen av hierarkin vilket är något som bl.a. Olofsson (1989) och 

Redelius (2002) konstaterar i sina avhandlingar.  

 

När vi ställde frågan om respondenterna/föreningarna bedrev något jämställdhetsarbete så 

visade det sig att enbart 26 % av dem faktiskt bedrev något arbete, att 37 % svarade nej och 

att resterande 37 % svarade delvis anser vi vara en alldeles för låg siffra. Vi anser att det inte 

är tillräckligt för att skapa förändringar kring problemet om det delvis arbetas med frågan. Vi 

misstänkte redan vid skapandet av enkäten att denna siffra skulle bli låg så vi ville därför ge 
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respondenterna chansen att ge sina synpunkter kring frågan. Ett par av svaren vi fick av 

respondenterna var att det inte ”finns tillräckligt med tid”, ”för lite kunskap” och ”mer stöd av 

SISU”.  Dessa svar är väl inte direkt chockerande. Att det inte finns tillräckligt med tid inom 

en ideell förening är inget nytt. Vi anser dock att ”mer stöd av SISU" är något att lägga fokus 

på. Svaret kan tolkas på olika sätt och kunde ha gett oss mer information om frågan hade 

ställts via en intervju istället för en enkät, men faktum kvarstår, man önskar att det fanns mer 

stöd från SISU. Om nu RF och idrottsrörelsen vill uppnå dessa mål kan inte sådana här svar 

förekomma.  

 

Åström (2009) påpekar detta i sin utvärdering. RF har en massa olika dokument och  

utvärderingar som förklarar väldigt mycket. Men samtidigt påpekar hon att det finns alldeles 

för dåligt material/metoder om hur man ska gå tillväga för att komma åt själva problemet.  

 

Ett annat svar vi fick var att det ”skulle vara mer fokus på män”. Denna kommentar anser vi 

vara väldigt intressant då begreppet jämställdhet allt som oftast är relaterat till kvinnor och 

deras roll inom idrotten. Att jämställdhet skulle vara något som enbart handlar om kvinnor är 

lite naivt. Vårat resultat visar att det även finns föreningar där männen är det kön som är får 

anses vara ojämnställda. Någon som kan bekräfta detta är Wetterberg (2002) som skriver om 

männens ojämnställda tillvaro inom både idrotten och yrkeslivet. Att även mannen kan vara 

det kön som är underordnat och som är minoritet inom idrotten verkar dock inte anses som ett 

lika stort problem som det anses vara för kvinnorna.  

 

Ytterligare en anmärkningsvärd siffra var att av de 26 % som svarade JA på frågan om de 

bedrev något jämställdhetsarbete så var det endast 26 styck, (ca 41 %) som svarade JA. 

Procentsatsen bli ännu lägre om vi ställer den siffra mot det totala antalet föreningar, då 

siffran enbart blir 24 %. Kort och gott så är även detta en alldeles för låg siffra för att vi ska 

anse detta vara bra nog. Det är SISUs uppgift att arbetet drivs mot det mål som är uppsatt till 

2017, ett mål som vi i dagsläget anser vara orealistiskt.  

I vår frågeställning undersöktes det om föreningarna runt om i Småland känner till de mål och 

dokument som finns att tillgå hos RF. Resultatet visade att kännedomen är relativt hög men 

att själva användandet var alldeles för lågt. Precis som Åström (2009) tidigare nämnt så finns 

det inte tillräckligt bra verktyg eller metoder att ta del av inom idrottsrörelsen. Vi anser dock 



 Idrottsvetenskapligt examensarbete 2IV31E, VT13 
  Andreas Bengtsson & Johan Nilsson 
 
 

61 
 

att det finns ett verktyg som heter På lika villkor. Detta var ett samarbetsprojekt som 

Smålandsidrotten tillsammans med Smålands handbollsförbund genomförde mellan 2007-

2008 och som resulterade i att totalt nio handbollsföreningar arbetade fram 

jämställdhetsplaner för respektive förening. En av dessa var Anderstorps SK som lyckades 

väldigt bra med sitt arbete och som numera har kommit en lång bit på vägen mot en mer 

jämställd förening. Detta exempel finns att ta del av på Smålandsidrottens hemsida (RF, 

2011). 

 

7.3 Ledarskap/Styrelse 

 

Att undersöka jämställdhet bland kvinnor och män på olika ledar- och styrelseposter är 

oerhört relevant för jämställdhetsfrågan i sig. Ledare och styrelsemedlemmar är vanligtvis 

högt uppsatta individer i respektive förening och har på så sätt ett stort ansvar i sin förening. 

En förutsättning för föreningar runt om i regionen är att de som syns och hörs har anammat 

jämställdhetsproblemet då de också är deras ansvar att detta genomsyrar övriga pusselbitar i 

föreningen. En ojämnställd styrelse skapar inte goda förutsättningar för att föreningen i sig 

ska vara jämställd.  

Om vi börjar med att belysa ledarsidan. I vår undersökning kom vi fram till att fördelningen 

mellan män och kvinnor var väldigt skev och att männen, knappast förvånande, var det 

överrepresenterade könet. Bland seniorledarna var enbart 28 % av ledarna kvinnor och redan 

här kan man tyda en viss problematik. Sett till Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål där det 

underrepresenterade könet bör ligga på minst 40 % har man i dagsläget en bra bit att vandra 

innan man kan nå upp till dessa mål (RF, 2011). Här hänvisar vi enbart till den kvantitativa 

sidan av myntet där man helt enkelt vill se det jämställt i rena siffror. Vi anser att det finns 

mer att undersöka än bara de kvantitativa målen.  

Resultatet (28 %) visar på att föreningarna har en bra bit kvar till RF:s jämställdhetsmål när 

det handlar om det kvantitativa (RF, 2011). Dessutom bör man bryta ner denna fråga 

ytterligare. Låt säga att 28 % ändå är ett okej resultat, men vart finns då dessa seniorledare? 

Vår studie visar på att dessa ledare i synnerhet existerar i klassiska ”kvinnoidrotter” så som 

ridning, gymnastik och dans. Redelius (2003) belyser detta i sin avhandling Ledarna och 

barnidrotten. Hon nämner att männen finns i de idrotter kvinnorna inte finns och tvärtom. Det 
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blir på så sätt en uppdelning där de hamnar i typiska ”kvinnoidrotter” och ”mansidrotter”. 

Dessutom belyser hon att vissa idrotter passar den manliga respektive kvinnliga naturen. 

Kvinnor har i sin natur förutsättningar till att visa omsorg och omvårdnad, av detta skäl skulle 

det vara naturligt att kvinnor söker sig till exempelvis ridsporten. (Redelius, 2003) Liknande 

resultat kan man se på ungdomsledarsidan. Den kvantitativa jämställdheten här är bättre än på 

seniorsidan då de kvinnliga ungdomsledarna är 36 % av totalen. Men samtidigt råder samma 

problem som på seniorsidan, ungdomsledarna är också fördelade på klassiska ”mansidrotter” 

och ”kvinnoidrotter”.  

Hirdman (2003) kallar denna problematik för genuskontraktet och hänvisar till att kontraktet 

sätter upp normer och riktlinjer för relationerna mellan man och kvinna, det vill säga vad som 

är manligt respektive kvinnligt. Hirdman (2003) nämner även den naturliga ordningen som 

behandlar hur vi förväntar oss att saker och ting ska vara baserat på gamla synsätt och normer. 

Det klassiska här är ju avspeglingen om att kvinnan ska sköta hemmet medan mannen ska 

arbeta och försörja kvinnan. Detta är ett väldigt förlegat synsätt men till viss del finns dessa 

värderingar kvar än idag.  

Även i modern tid fostras vi in i ett samhälle som skiljer på det manliga och kvinnliga och 

skapar en barriär mellan könen som är väldigt svår att bryta ner. Ta en sådan simpel sak som 

att pojkar ofta får blåa kläder medan flickor får rosa eller röda. I det här fallet är det en färg 

som förknippas med vad som ses som manligt eller kvinnligt. Larsson (2001) menar på att det 

finns två vinklar att se på genus och det manliga respektive kvinnliga. För det första har man 

tidigare sett likheter mellan könen, vad det är som drar oss emot varandra, vad har vi 

gemensamt könen emellan. För det andra så har man på senare år börjat undersöka särarterna 

mellan könen för att hitta skillnader som existerar mellan man och kvinna (Larsson, 2001). 

I vår studie fick vi fram att 40 av 108 föreningar utgår ifrån jämställdhetsperspektivet när de 

rekryterar ledare till sin verksamhet. Detta ser vi som problematiskt då de kvantitativa målen 

från RF:s sida blir svåra att uppnå om man inte utgår ifrån detta. Att uppnå en 60/40 

fördelning i föreningarna känns som en utopi om detta perspektiv inte är något man arbetar 

utefter (RF, 2011). Istället riktar man idag sin rekrytering mot kompetens eller så har vissa 

föreningar inte lyxen att välja och vraka utan man får ta de som ställer upp och kan därför inte 

heller utgå ifrån jämställdhetsperspektivet. Detta är i och för sig ingen dum tanke heller då 

kompetensen kanske är av minst lika stor vikt som könsfördelningen bland ledarstaben. Men, 



 Idrottsvetenskapligt examensarbete 2IV31E, VT13 
  Andreas Bengtsson & Johan Nilsson 
 
 

63 
 

om man nu vill uppnå dessa jämställdhetsmål bör det finnas vägar att gå för att täcka av såväl 

könsfördelning som kompetens. Kompetensen finns likväl hos kvinnan som hos mannen och 

bör därför inte vara den avgörande faktorn för vem man rekrytera till sin förening. Pfister 

(2010) belyser detta i sin studie, och menar på att kvinnorna har minst lika bra utbildning och 

kompetens som männen. Redelius (2002) tar detta ett steg längre och visar på att kvinnorna 

vanligtvis har högre utbildningsnivå än männen. Detta skulle innebära att i frågan om 

kompetens bör det finnas minst lika många kvinnor som kan bli ledare inom idrotten som 

män.  

Riksidrottsförbundet (2011) har i sin jämställdhetsplan mål som belyser att jämställdhet 

handlar om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter bland kvinnor och män. Detta är 

något som även Olofsson (1989) diskuterar i sin avhandling Har kvinnorna en sportslig 

chans?. Dessa rättigheter, skyldigheter och möjligheter är inga krav från RF:s sida utan är 

tänkta som vägvisare för föreningarna att arbeta efter. De summerar jämställdhetsfrågan och 

begreppet i sig, om än väldigt simpelt (Bilaga 2). Vad man kan poängtera gällande dessa 

begrepp är att det innefattar resurser, det vill säga att resursfördelningen ska vara jämnt 

fördelat. Detta är en grundtanke för hela jämställdhetsfrågan då det handlar om att ha lika 

möjligheter och rättigheter. Genom vår undersökning kom vi fram till att så inte är fallet. I de 

flesta föreningar är det herrverksamheten som får ta den större delen av kakan.  

Sett till frågan om arvoderade ledare svarade merparten att där det fanns arvoderade ledare 

var det i herrverksamheten. Över hälften av respondenterna svarade att herrverksamheten 

hade arvoderade ledare medan drygt en tredjedel sa att damverksamheten hade arvoderade 

ledare. Detta är väl i sig inget förvånande men ska man arbeta med jämställdhetsfrågor är 

detta en viktig del att arbeta med. Om resurserna inte fördelas jämnbördigt inom föreningarna 

hur ska då det drabbade könet känna att de har samma möjligheter och rättigheter? Detta 

innefattar alla former av resurser så som ekonomi, tid, utbildning och så vidare. 

Även på styrelsesidan har man från Riksidrottsförbundets sida ett mål att det 

underrepresenterade könet ska vara 40 % (RF, 2011). Ser man till detta mål och ställer det till 

vårt resultat ser det även här relativt bra ut. 35 % av styrelsemedlemmarna var kvinnor vilket i 

sig ser bra ut rent kvantitativt. Men även här stöter man på liknande problem som på 

ledarsidan. Dessa kvinnliga styrelsemedlemmar är i synnerhet representerade inom ridsport, 
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gymnastik, dans och så vidare även om flertalet fanns i klassiska ”mansidrotter” som fotboll 

och innebandy.  

För att tydliggöra denna problematik bröt vi ner denna fråga för att se hur många föreningar 

som egentligen kan stoltsera med att uppnått jämställdhetsmålen redan idag. Bland de 108 

föreningar som besvarade vår enkät var det 36 stycken som uppnådde jämställdhetsmålen. En 

intressant sak bland dessa föreningar var att merparten av dessa 36 var närmare 50/50 i 

fördelningen än 60/40. Hur ska man då tolka detta resultat? Vi får uppfattningen om att i de 

föreningar som uppnår jämställdhetsmålen så är det faktiskt riktigt bra, sett ur ett kvantitativt 

perspektiv. Man får känslan av att bland föreningarna runt om i Småland är det i större 

utsträckning inte speciellt jämställd, men att de som faktiskt nått upp till målen faktiskt har 

lyckats riktigt bra med sitt arbete.  

 

Hur ser jämställdheten ut på styrelse- och ledarnivå i föreningslivet idag? 

Vår undersökning visade på att männen var väldigt överrepresenterade inom såväl styrelse- 

som ledarsidan runt om i Småland. På seniorsidan var det ett väldigt stort glapp mellan man 

och kvinna där hela 72 % av seniorledarna var män. En aning mer jämställt var det mellan 

manliga och kvinnliga ungdomsledare. Ser man denna fråga ur ett överblicksperspektiv ser 

resultatet relativt okej ut i linje med RFs jämställdhetsmål. I Småland var man inte så långt 

ifrån en 60/40 fördelning. Vad man kan säga här är att denna överblick inte ger en rättvis bild 

över hur det egentligen ser ut i föreningarna. När vi bröt ner dessa frågor ytterligare såg vi att 

det rådde en väldigt tydlig snedfördelning i föreningarna. För det första så var det väldigt få 

föreningar som hade en 60/40 fördelning mellan man och kvinna på styrelsenivå. I vissa 

föreningar kunde det vara 8 män och 0 kvinnor medan i en annan 6 kvinnor och 0 män. 

Samma tendens kunde man se på ledarsidan där männen var i de idrotter där kvinnorna inte 

fanns och tvärtom. Kvinnorna fanns i synnerhet i typiska "kvinnoidrotter" exempelvis dans, 

gymnastik och ridsport. 

Med detta i åtanke bör man tänka sig för både en och två gånger innan man uttalar sig om hur 

jämställt det egentligen är. Ser man undersökningen som en helhet ser det relativt okej ut i 

linje med RFs mål men denna bild lurar egentligen en till att tro att det ser bra ut. Det 
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viktigaste är än dock inte hur bra det ser ut på ett överskådligt plan utan hur det ser ut inom 

varje förening och idrott. Det är här man måste analysera resultatet. 

 

Hur väl känner de småländska föreningarna till RFs jämställdhetsmål och liknande 

dokument/verktyg för jämställdhetsarbete? 

Överlag hade man i de småländska föreningarna rätt bra koll på RFs jämställdhetsplan och 

liknande dokument/verktyg. Kännedommen kring dokumenten var relativt hög men vad som 

var tydligt var att väldigt få arbetade med dessa dokument och verktyg. Vad kan då detta bero 

på? Som vi tolkar denna fråga så är RFs jämställdhetsplan egentligen inget verktyg utan 

snarare riktlinjer för vad man från RFs sida vill att föreningarna ska arbeta mot. 

Jämställdhetsplanen nämner ingenting om hur man ska gå tillväga för att uppnå dessa mål 

utan man har helt enkelt stolpat upp ett antal olika mål som man önskar uppfylla till 2017. 

Vad som vi kan tycka saknas från RFs sida är tydliga handlingsplaner och verktyg där 

föreningarna kan få hjälp med tillvägagångssätt för att arbeta med jämställdhet. Ta På lika 

villkor som exempel. Detta projekt har tydliga riktlinjer om hur man ska arbeta med 

jämställdhet, vilka beslut man ska ta och vad som behövs göras för att få ett mer 

tillfredsställande arbete. Detta saknas på RFs hemsida vilket vi tycker är en stor svaghet. Det 

spelar ingen roll om föreningarna vet att det finns mål om en 60/40 fördelning till 2017 om de 

inte vet hur de ska arbeta för att nå dit.  

 

Kan man hitta några likheter/skillnader mellan de kvinnliga och manliga 

respondenternas svar? 

Vad som kanske var det tydligaste mellan manliga och kvinnliga respondenter var att männen 

över lag ansåg att deras föreningar var mer jämställda och att jämställdhetsfrågan var 

viktigare än vad kvinnorna gjorde. Detta kan tolkas på mer än ett sätt. För det första kan det 

vara på det sätt att männen inte utsatts för någon form av könsdiskriminering och är därför 

inte heller varse om att problemet existerar. Man ser inte problemen om man inte själv har 

erfarit dess effekter. En annan tolkning kan vara den att kvinnorna ser problemet med klarare 

ögon och på detta sätt också kan se att dessa problem faktiskt existerar i deras förening, därav 

inte lika högt resultat på frågan om hur jämställd deras förening är. En annan tanke är att 
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kvinnorna kanske finner jämställdhetsfrågan mer intressant och på så sätt har läst in sig 

noggrannare på ämnet, vilket i sin tur kan ge högre kunskap kring 

jämställdhetsproblematiken.  

En annan tydlig skillnad vi fann mellan respondeterna var åldersfördelningen. Vad som var 

tydligt var att kvinnorna ofta slutade med sina uppdrag vid yngre åldrar. Snittet bland 

kvinnorna var runt 35 år och sedan trappades antalet ner ju högre upp i åldrarna man kom. 

Man kunde se en ökning av antal kvinnliga individer inom styrelsearbetet fram till en ålder av 

35, därefter vände det och det blev färre och färre kvinnor i styrelserna. För männen pekade 

denna kurva uppåt under en längre tid och man kunde först se en vändning vid runt 45 års 

ålder. Att det ser ut så här är väl knappast förvånande, ser man i föreningarnas styrelser är det 

ofta äldre män som sitter där men varför kan det tänkas vara så här? En sak vi tänker oss här 

är att kvinnorna tappar intresset vid 35 års ålder eller de finner andra saker intressantare. 

Hemmet och karriär blir viktigare och därför lämnar man idrotten och fokuserar på andra 

saker.  

En stor likhet mellan manliga och kvinnliga svar var vad som saknas för att bedriva ett 

tillfredsställande jämställdhetsarbete. Merparten av respondenterna svarade att det saknas tid, 

pengar, resurser och kunskap. Detta var genomgående svar från respondenterna. Vi tolkar 

detta som ett stort problem då man får känslan av att jämställdhet inte prioriteras i 

föreningarna. Vi tror att föreningarna anser att tid och pengar bör läggas på "viktigare" saker 

och därför prioriteras jämställdhetsfrågan bort och får inte det fokus som det kräver för att 

kunna genomföras på ett bra sätt. Denna problematik är inget man löser lättvindigt och därför 

krävs det att man lägger ner en hel del energi på denna fråga. Respondenterna svarade även att 

kompetensen saknas i föreningarna. Ändå svarade många att man inte tar någon hjälp från 

SISU. Här kan man fråga sig varför? Om kompetensen inte finns varför tar man inte hjälp av 

de som faktiskt har kunskapen och kan hjälpa till? Vet man inte om att SISU kan hjälpa till 

med sådana här frågor? Vi tror att det är av stor vikt att SISU har ännu bättre kontakt med 

föreningarna runt om i Småland och att man faktiskt finns som stöd när man behöver hjälp 

med olika frågor, exempelvis jämställdhet. 
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8. Slutsats 

 

Vilka slutsatser drar vi då av detta? Först och främst anser vi att RF och idrottsrörelsen 

fortfarande har en lång väg att vandra innan de är i mål. Jämställdhet är något som är vikigt att 

fokusera på om idrotten skall fortsätta att utvecklas då mångfald och rättigheter skapar 

utveckling. Att män och kvinnor har olika kompetenser inom skiljda områden skall inte 

motarbetas, snarare tvärtom. Det ska lyftas ännu tydligare än vad det gör idag. Vi måste lära 

oss att bryta de normer som existerar inom idrotten för att män och kvinnor tillsammans ska 

kunna driva idrotten framåt.  

När vi ställde frågan ”vad krävs för att ni ska kunna bedriva ett tillfredställande 

jämställdhetsarbete?” var det många som angav, tid, resurser, hjälp från SISU, kunskap och 

utbildning mm. Detta är något som Smålandsidrotten måste ta till sig och gå vidare med. Hur 

kan man hjälpa föreningarna?  

Vi förespråkar att det gjordes fler studier liknande den vi genomfört. En sådan studie skulle 

iställe riktas mot ett smalare fokus bland de idrotter som vi sett är väldigt ojämställda för att 

kunna skapa en förståelse kring problemt. En annan tanke är att rikta fokus mot de som har 

lyckats bra med jämställdheten för att kunna lära sig av dem. Hur har de lyckats, vad ser de 

för hinder och möjligheter, hur har deras organisation utvecklats osv.  

För att föreningarna ska kunna uppnå de mål som är riktade mot 2017 måste de få mer 

kunskap och information, dels kring själva problemet men även hur de mer konkret ska kunna 

arbeta med jämställdhet för att detta mål skall uppnås. En vikig sak att ha i åtanke är om 

föreningarna verkligen vill nå en 60/40 fördelning. För att dessa mål ska uppnås till 2017 är 

det i slutändan föreningarna själva som måste inse att det är dem som måste genomföra 

arbetet tillsammans med RF.  I dagsläget kanske de inte riktigt förstår varför detta är så pass 

viktigt eller helt enkelt inte anser att jämställdhet är något problem inom deras förening.  

Att jämställdhet sedan länge har varit en svår nöt att knäcka råder det inga som helst tvivel 

om, men det krävs mer än de mål och dokument som idag existerar för att komma åt 

problemet. Idrotten och RF måste börja ta sitt ansvar kring frågan och agera på ett tydligare 

sätt.  
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Män måste lära sig öppna dörrarna samtidigt som kvinnorna måste våga ta steget in i de 

mansdominerade styrelserummen. Mannen får inte se kvinnan som ett hot utan som en 

tillgång. Samtidigt som kvinnan måste lära sig att ta för sig inom ett bredare perspektiv. RF 

måste förmedla rätt verktyg och rätt insatser för att detta skall kunna vara möjligt.  

Varför inte skapa en reklamkampanj? Vi tänker oss en reklamfilm som skall visas i skolor, 

vid olika idrottsevenemang mm. Filmen skall visa en sekvens från tex ett omklädningsrum där 

det sitter några grabbar och skrattar för att damlaget alltid får de sämsta träningstiderna och 

för att de inte fick åka på träningsläger för att de är så dåliga. Samtidigt ska det komma upp en 

text där det står ”Ska det vara så här”?.  

Det ska givetvis göras en liknande film som handlar om mannens ojämställdhet. Vi hoppas 

och tror att detta skulle kunna väcka en tanke hos många föreningar och som skulle kunna 

skapa ett intresse för att få bort sådant beteende.  

Enligt de svar som vi mottog genom enkäten så anser de allra flesta att jämställdhetsfrågan är 

väldigt viktig. Frågan vi ställer oss är varför det då ser ut som det gör, varför är det inte 50/50 

år 2013? Är jämställdhet något som är alldeles för besvärligt och jobbigt för den ideelle 

ledaren och styrelsearbetaren att ta tag i? Vi anser nog att så är fallet.  

Vi vill lyfta fram ett väldigt bra exempel där en förening tycks ha lyckats bra med arbetet 

kring jämställdhet. Anderstorps SK
6
 är ett ypperligt exempel där en förening har genomfört 

ett aktivt arbete med jämställdhet. Föreningen har med hjälp av SISU och Smålands 

handbollsförbund genomfört ett projekt som pågick mellan 2007-2008. Projektet innebar att 

föreningen skulle jobba efter ett verktyg som hette På lika villkor . Detta verktyg gav 

föreningen precis de rätta instrumenten för att driva fram de saker som behövdes rättas till för 

att de skulle kunna ta nästa steg i arbetet. Anderstorps SK genomförde först en analys av hela 

verksamheten, såg över halltider, ledarsidan, styrelse, kommittéer mm. En form av 

inventering av deras arbetssätt och organisation. Ann-Louise Edén som vid den tidpunkten var 

ordförande i föreningen menar att detta arbete låg till grund för de sportsliga framgångar som 

damlaget visade upp under de kommande åren. Vi ser gärna att detta projekt eller i alla fall ett 

liknande arbete återigen startas upp. Vi anser att det är precis denna typ av hjälp föreningar 

behöver för att kunna bedriva ett fungerande jämställdhetsarbete.  

                                                           
6
 http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_25650/scope_0/ImageVaultHandler.aspx 
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Något annat som vi anser vara väldigt intressant i vårt resultat är att valberedningarna som till 

allra största grad har ett väldigt stort ansvar i detta arbete. Det finns direktiv inom RF som 

säger att föreningarna skall ha ett jämställdhetsperspektiv när man rekryterar nya 

styrelsemedlemmar till föreningen. Det är dock enbart ca 40 procent av de vi tillfrågade som 

har ett sådant perspektiv. Detta resultat anser vi vara alldeles för lågt, men vad gör kan då 

göras för att fler föreningar skall bli mer medvetna om detta? Verkligheten för många 

föreningar är givetvis som så att de har väldigt begränsat med personer som kan tänka sig 

ställa upp. Men samtidigt tror vi att väldigt många inte förstår sin roll som valberedare. De får 

i uppdrag att söka reda på ett par personer som kan tänka sig att sitta med på ett par möten i 

månaden, få lite fika och gratis kaffe osv. Att sitta som valberedare är en av de absolut 

viktigaste rollerna inom en förening, det är den/de personer som till mångt och mycket ser till 

så att föreningen drivs framåt.  

Till sist skulle vi gärna se att SISU gör en rejäl kraftansträngning kring detta och ställer större 

krav på föreningarna runt om i Småland. Ett exempel på hur de skulle kunna göra det är att 

föreningarna måste skicka in sina stadgar efter varje årsmöte. Där ska det klart och tydligt stå 

hur många kvinnor respektive män som blev invalda i styrelsen. Om föreningarna inte kan få 

in en jämn könsfördelning så anser vi att föreningen skall ges en varning om att de kan förlora 

vissa föreningsbidrag som varje år delas ut av RF. 
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Bilaga 1 

 

Introduktionsbrev 

     Växjö 130325 

 

Vi är två studenter på Coaching och sport management programmet vid Linnéuniversitetet i Växjö 

som för närvarande arbetar med vårt examensarbete. 

I samarbete med Smålandsidrotten och Linnéuniversitetet kommer en studie genomföras där 300 

föreningar i Småland har blivit utvalda för att svara på en enkätundersökning gällande Jämställdhet i 

det Småländska föreningslivet 2013.  

Studien avser att kartlägga hur jämställdheten ser ut på såväl styrelsenivå som ledarsidan och detta 

är i linje med Riksidrottsförbundets jämställdhetsplan mot 2017. Vi vill undersöka hur representativa 

de olika könen är på styrelsenivå och inom ledarsidan och om det kan skilja sig mellan olika idrotter. 

Enkätsvaren kommer att kodas och behandlas anonymt. Deltagandet är frivilligt. Svaren sparas 

automatiskt när ni har slutfört enkäten. Enkäten bör besvaras snarast men sista deadline är två 

veckor efter ni har erhållit denna enkät. 

Enkäten består av 33 frågor och tar cirka 10 minuter att genomföra. 

Länk till enkäten:  

Tack på förhand! 

 

Kontaktpersoner    

Johan Nilsson    Andreas Bengtsson 

Coaching och sport management i Växjö  Coaching och sport management i Växjö 

076-8334316/jnijr09@student.lnu.se  070-8982378/abers09@student.lnu.se 

 

Lektor vid Linnéuniversitetet   Kontaktperson Smålandsidrotten 

 

Tobias Stark    Anita Mårtensson 

0470-708393    036-345417/070-4505427 

tobias.stark@lnu.se   anita.martensson@smalandsidrotten.se

     

     

 

mailto:jnijr09@student.lnu.se
mailto:abers09@student.lnu.se
mailto:tobias.stark@lnu.se
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Bilaga 2 

 

Begreppsindex 

 

Genus 

fokuserar på det manliga och kvinnliga. Skiljer sig ifrån kön då det handlar om det sociala och 

kulturella. Föreställningar, idéer och handlingar som formar våra sociala kön. 

Kön 

Egenskapen att vara man eller kvinna. Handlar i synnerhet om biologiska/fysiologiska 

skillnader. 

Jämställdhet 

Innebär att män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla 

väsentliga områden i livet. 

Jämlikhet 

Innebär att man behandlas jämlikt oavsett kön, sexualitet, hudfärg, ursprung etc. 

Genussystem 

Beskriver de strukturer och processer som skapar och upprätthåller ojämställdheten i 

samhället. 

Könsmaktsordning 

Ett begrepp som framfördes av Yvonne Hirdman och bygger på en hypotes om att män som 

grupp är överordnade kvinnor som grupp.  

Könsroller 

Socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen, så som skillnader i normer, 

beteende, resureser, värderingar och status. Omfattar även föreställningar om hur 

relationen mellan könen bör vara. 

Normer 

Oskrivna regler som beskriver hur någonting bör vara eller hur man bör handla inom 

exempelvis arbetslivet och idrottsplattformen. 
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Bilaga 3 

 

Riksidrottsförbundets jämställdhetsplan 
 

Jämställdhetsplanen har uppdaterats allt efter hand med de främsta årtalen i 2005 och 2011. 

2011 års upplaga är den som gäller idag och där har man satt upp ett antal mål och delmål för 

den svenska idrottsrörelsen som presenteras nedan: 

Övergripande mål 

Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden.  

Mål 

 Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva idrott. Det kräver att kvinnors 

och mäns idrott värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas 

rättvist. All verksamhetsplanering bör ske utifrån ett medvetet jämställdhetsperspektiv. 

Idrotten ska med en genomtänkt verksamhet påverka attityder och värderingar på ett positivt 

sätt. Om idrottsrörelsen lyckas med det kommer vi att få en idrott som är än mer 

utvecklande för både kvinnor och män. 

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

Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Idrotten vill 

utforma verksamheten så att den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social 

gemenskap. Det innebär att förutsättningarna för träning och tävling ska anpassas till 

flickors och pojkars, kvinnors och mäns behov och möjligheter. Både kvinnor och män samt 

flickor och pojkar ska till exempel ha tillgång till kompetenta tränare och ledare. Där så är 

möjligt ska kvinnor och män, flickor och pojkar i större utsträckning ges förutsättningar att 

träna och tävla tillsammans.  

 Kvinnors och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett 

likvärdigt sätt. 

Det innebär till exempel att kvinnors och mäns idrottsutövning tilldelas resurser efter samma 

principer, när det gäller budget, träningsanläggningar och träningstider och liknande och att 

kvinnors och mäns idrottande får samma uppmärksamhet i forskning, information och i 

media.  
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 Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. 

Det innebär att på alla beslutande och rådgivande nivåer bör kvinnor och män vara 

representerade med minst 40 procent. På högre befattningar inom idrottsrörelsen bör målet 

vara detsamma. Då tas både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar 

tillvara och får påverka kvinnors och mäns idrott. 

 Att arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män får lika stora 

möjligheter att medverka. 

Det innebär att flickor och pojkar, kvinnor och män, ges samma möjligheter att utvecklas 

som aktiva, ledare, tränare, anställda och förtroendevalda. Kunskap kring jämställdhet måste 

ges hög prioritet. Bara en jämställd idrott präglas fullt ut av de demokratiska värderingar 

som är idrottens. 

 Jämställdhetsintegrering: Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga 

verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden.  

Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhet beaktas i en verksamhets ordinarie beslut, i 

ordinarie underlag, av ordinarie instanser och personer. Jämställdhet skapas i vardagliga 

handlingar och genom beslut där både kvinnor och män deltar. Val av metoder och åtgärder 

måste anpassas efter den förändring som ska uppnås och hur verksamheten ser ut. 

Delmål 

Idrottsrörelsen ska på alla nivåer arbeta målmedvetet så att till stämman 2017 

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

procent. 

 andelen kvinnor respektive män på högre befattningar, till exempel generalsekreterare/ 

förbundschef, sport-/utbildnings-/utvecklingschef eller liknande, inom idrottens olika 

organisationer uppgår till minst 40 procent. 

 valberedningar på alla nivåer, utöver ordförande, består av lika antal kvinnor och män. 

 andelen kvinnliga och manliga tränare inom respektive idrott uppgår till minst 40 procent 

- inom barn- och ungdomsverksamheten på föreningsnivån, 

- vid riksidrottsgymnasierna (RIG) 

- vid nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)  

- vid SF:s landslagsverksamhet. 

 

Senast uppdaterad: 2012-01-03(RF, 2012) 
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Bilaga 4 

 

Jämställdhet i smålands föreningsliv 2013 

Översikt 

Antal påbörjade enkäter 109st 

Antal avslutade enkäter 109st 

1. Kön 

 Man 81  (75,0%) 

 Kvinna 27  (25,0%) 
 

 

2. Ålder 

 30-45 år 45  (41,7%) 

 46-60 år 43  (39,8%) 

 Äldre än 60 år 16  (14,8%) 

 Yngre än 30 år 4  (3,7%) 
 

 

3. Roll i föreningen 

 Ordförande 72  (67,3%) 

 Styrelsemedlem 20  (18,7%) 

 Kanslist 6  (5,6%) 

 Sportchef 4  (3,7%) 

 Annat 4  (3,7%) 

 Ledare 1  (0,9%) 

Verksamhetsledare 

Kassör 

Fotbollsansvarig 

Klubbsäkerhetsombud 
 

 

4. Vilken/vilka idrotter bedriver din förening? 

fotboll, tennis, innebandy 

Ishockey 

cykel, friidrott, orientering, skidor, triathlon 

Skytte 

Fotboll 

Fotboll, Tennis 

Innebandy 
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Friidrott 

fotboll och handikappfotboll 

Ju-jutsu 

Judo o JuJutsu 

Ishockey 

Fotboll 

Basket/friidrott 

Ishockey 

Simning 

Truppgymnastik (nybildad förening, 2012-05-

21) 

Orientering o skidor 

Handboll 

Rugby 

Ridsport 

Dart 

Längdskidor 

Pistolskytte 

skytte 

friidrott 

Skytte 

Trupp, gruppträningspass, bamse 

Segling 

Fotboll gymnastik 

BJJ, MMA, Thaiboxning 

gymnastik 

gymnastik 

pistolskytte 

Badminton 

Fotboll 

Innebandy 

Orientering, skidor, cykel 

Orientering 

Fotboll 

Danssport 

fotboll 

Ishockey 

Tyngdlyftning 
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Fotboll 

Fotboll 

Ishockey 

Fotboll 

Handboll 

Fotboll 

Fotboll 

Längdskidåkning 

Innebandy 

Taekwondo 

skidor.löpning,bordtennis.boule 

Volleyboll 

bangolf 

Tennis 

Motionsidrott 

Innebandy 

Boxning 

Bowling 

Klassikern 

Bandy/Fotboll 

Fotboll 

Fotboll 

Ridsport 

Amerikansk Fotboll 

Basket 

Fotboll, lekar, Innebandy m.m efter elevernas 

önskemål 

Klättring 

gymnastik 

ridsport 

boule 

Simning 

Cykelsport 

Friidrott 

Karate 

Fotboll, handboll, skidor, gymnastik, 

orientering, tennis 

MMA, thaiboxning, brasiliansk jiu jitsu 

gevärsskytte 
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Fridykning/sportdykning 

Boule 

Fotboll 

Handboll och Bowling 

fotboll 

ridsport 

Sommarsegling , Isjaktssegling , Issegling 

Fotboll 

Orientering, Skidor 

Fotboll 

Ridsport 

Basket 

Skytte med gevär fr 10-300m 

Bangolf 

Fotboll 

Ridning 

Motocross 

Fotboll 

Orientering 

Alpint 

Fotboll 

tyngdlyftning, Styrkelyft, motionsträning 

Gymnastik 

Motionsidrott. Gruppträning, gym mm. 

Armbrytning 

Dans 
 

5. Antal invånare på orten föreningen verkar i 

 20 000- 43  (39,8%) 

 1-5 000 30  (27,8%) 

 15 000-20 000 16  (14,8%) 

 5 000-10 000 13  (12,0%) 

 10 000-15 000 6  (5,6%) 
 

 

6. Medlemsantal 

350 

500 

1100 

230 

350 

650 

160 

1139 

100 

60 

600 

200 

120 

1050 

2300 
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300 

528 

150 

150 

340 

30 

700 

30 

140 

35 

400 

65 

250 

80 

350 

120 

50 

120 

518 

518 

170 

300 

109 

600 

350 

700 

80 

430 

500 

300 

160 

200 

300 

285 

290 

265 

400 

160 

180 

70 

400 

2771 

150 

50 

500 

1200 

600 

200 

100 

200 

350 

100 

75 

250 

420 

100 

700 

80 

10 

450 

200 

55 

95 

30 

238 

100 

120 

365 

600 

180 

1200 

50 

500 

125 

45 

600 

200 

90 

400 

550 

190 

575 

400 

600 

1800 

14 

30 
 



7. Vilka av följande grupper bedriver ni verksamhet för i er förening? 

 Pojk 103  (26,4%) 

 Herr 102  (26,2%) 

 Flick 100  (25,6%) 

 Dam 85  (21,8%) 
 

 

8. Omsättning i föreningen (i kronor) 

 0-250 000 41  (37,6%) 

 1 000 000- 32  (29,4%) 

 250 000-500 000 23  (21,1%) 

 500 000-1 000 000 13  (11,9%) 
 

 

9. Inom vilka av följande grupper har ni arvoderade ledare? 

 Herr 55  (39,6%) 

 Dam 35  (25,2%) 

 Pojk 22  (15,8%) 

 Flick 19  (13,7%) 

 Vet ej 8  (5,8%) 
 

 

10. Har ni några arvoderade inom styrelsen? 

 Nej 98  (89,9%) 

 Ja 11  (10,1%) 

 Vet ej 0  (0%) 
 

 

11. Vilka av följande dokument/verktyg känner du till? 

 Riksidrottsförbundets 

jämställdhetsplan 

65  (32,8%) 

 Idrotten vill 58  (29,3%) 

 Lärgruppsplan - Jämställdhet 

inom idrotten 

33  (16,7%) 

 Ingen av ovanstående 26  (13,1%) 

 Sanning eller konsekvens 9  (4,5%) 

 Sociala ledarskapet 7  (3,5%) 
 

 

12. Har du använt/använder du något av följande dokument/verktyg? 

 Ingen av ovanstående 59  (43,4%) 

 Idrotten vill 38  (27,9%) 

 Riksidrottsförbundets 

jämställdhetsplan 

23  (16,9%) 

 Lärgruppsplan - Jämställdhet 

inom idrotten 

12  (8,8%) 

 Sociala ledarskapet 2  (1,5%) 

 Sanning eller konsekvens 2  (1,5%) 
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13. Enligt Idrotten vill bör all verksamhetsplanering ske utifrån ett medvetet 

jämställdhetsperspektiv, arbetar din förening utifrån detta perspektiv? 

 Ja 58  (52,7%) 

 Delvis 37  (33,6%) 

 Nej 15  (13,6%) 
 

 

14. Hur jämställd är din förening? 

Med jämställdhet menar vi lika rättigheter/möjligheter/inflytande mellan kvinna och 

man 

 5 Mycket jämställd 65  (60%) 

 4 20  (19%) 

 3 16  (15%) 

 2 4  (4%) 

 1 Inte alls jämställd 3  (3%) 

 Medelvärde 4.3 
 

 

15. Motivera ditt svar 

På herrsidan är de flesta spelare arvoderade, på damsidan igen. När det gäller inflytande så 

har spelarna på damsidan större inflytande då damfotbollssektionen jobbar mer demokratiskt 

än herrarnas organisation som är mer toppstyrd 

Alla har samma rättigheter 

Vi arbetar med att alla är lika mycket värda oavsett kön och hudfärg 

I våra grupper tränar pojkar och flickor tillsammans. Vi tränar att ha kvinnor och män jämt 

fördelat på våra positioner i föreningen 

samma möjligheter till träningstider och utrustning osv. Samma matcharrangemang, samma 

matchannonser och matchaffischering. Det som skiljer är at therr spelar i div 2 där 

spelarkontrakt är ett krav vilket gör att sk utbildningsersättningar går iväg till deras 

moderklubbar och spelaren har ersättning på mellan 3-20 000 kr/år, tjejerna har bara 

ersättning om de varit tvungna att ta ledigt från jobbet. Ledare och tränare har ersättning i 

båda trupperna. Dock styr efterfrågan/marknaden arvodesnivån dvs högre på herr 

Alla tränar tillsammans, Teknikerna är exakt de samma oavsett kön. 

Vi fokuserar på medlemmarna oavsett könstillhörighet. Vill man engagera sig som ledare så 

uppmuntras detta, men ställs ej som krav, återigen utan att titta på könstillhörighet eller ålder. 

Vi har både manliga och kvinnliga ledare i våra grupper 

Vi försöker att få fler kvinnor/flickor att aktivera sig inom olika delar i föreningen allt från 

aktiv till styrelse via ledaruppdrag. Svårt att hitta kvinnor som vill t.ex. Utbilda sig till 

tränare inom hockey 

Vi ser till individen inte till om du är man eller kvinna. 

Alla har lika möjligheter att påverka 

Inga beslut beror på kön. Samma vilkor för Herr och Dam lag 

Tyvärr attraherar inte vår sport så många kvinnliga utövare. Vi önskar fler tjejer i klubben 
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och jobbar för det men har inte lyckats helt och hållet. 

Vi har ingen åldersuppdelning alls vare sig i verksamhet eller på tävlingssidan- inte heller 

könsuppdelning. Vi har massor av engagerade ungdomar och då framförallt tjejer. Vi har 

ingen "utslagning" dvs alla får lov att vara med alltid! 

Svår fråga, 80-85 % män-pojkar, gör deras påverkan större, men i grunder anser jag att vi är 

balanserde, styrelsen 3 kv 4 män 

Betydligt fler herrar som är aktiva. 

Tyvärr har vi endast 1 kvinna som önskar skjuta, men alla är välkomna. Pistolskyttet är lika 

oavsett kön. 

Skytte är en av få sporter där alla kan tävla mot alla. 

Vi har idag ca. 70 % tjejer/kvinnor som aktiva medlemmar. Vi har varken uppmuntrat eller 

bromsat åt något håll. Det har bara blivit så men vi ser det som positivt att vår idrott 

uppskattas av tjejer. På ledarsidan är vi idag ca. 50 - 50 % 

Alla får vara med, alla har en röst och kan påverka i föreningen. 

Enbart en manlig ledare 

Vi jobbar jättemycket på att få in fler kvinnor i olika arbetsgrupper och styrelsen, men just nu 

är det flest pappor och deras barn som är aktiva i klubben. Roligt att notera är att det är flest 

flickor som gör stora framsteg vid tävlingar och i de högre träningsgrupperna. Växjö 

Kappseglingsklubb ska aktivt verka för att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha 

samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer inom alla områden inom 

föreningen.Seglare oavsett kön, ges lika möjligheter till träning och tävling. Det innebär att 

förutsättningarna för träning och tävling anpassas till seglarnas behov och möjligheter. Alla 

som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt 

fysiska och psykiska förutsättningar, är välkomna till föreningen. Seglares prestation 

värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt oavsett kön. Kvinnor och män har lika stort 

inflytande, vilket tex innebär att styrelsen bör vara fördelad så att både k 

Varje enskild medlem har lika stor röst i föreningen, oavsett kön. 

Alla får komma till tals, förtroendevalda rekryteras i stor utsträckning efter "tillgång" ej kön 

gymnastik är en kvinnlig sport svårt att rekrytera manliga ledare, äldre utövare som är killar, 

styrelsen 2 män av 7, svårt att hitta manliga ledare 

Svårt att få killar/män 

Badminton är en idrott med lika många tjejer som killar och där gammal som ung tränar och 

tävlar tillsammans. 

Den kan bli bättre men vi jobbar hela tiden med frågan och har under senaste året fått in fler 

kvinnor på ledande poster i både styrelse och i föräldraföreningen. Föräldraföreningens 

representant i laget är nästan alltid en kvinna och det behövs eftersom nästan alla tränare är 

män. 

Vi har fler kvinnor än män i styrelsen. Vi har både män och kvinnliga ledare. 

Stor del av föreningens verksamhet drivs av kvinnor 

Alla har rätt att påverka oavsett kön 

Det är en utpräglad herrfotbollsförening, där flickfotbollen kom med för några få år sedan. 

55 % kvinnor och 45 % män 

Halva styrelsen består av kvinnor. Kompetens och intresse avgör helt valet av funktionär. 
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Alla i vår förening är lika välkomna oavsett kön eller härkomst. Då tyngdlyftning kan vara 

svårt att rekrytera till är vi glada för alla som vill testa på vår idrott, då har vi inte råd med att 

säga nej till någon beroende på kön. Sen har tjejer mycket lättare att lära sig tekniken inom 

lyftning... 

Har inte tillräckligt kvinnliga ledare i föreningen i förhållande till antalet dam- och flicklag. 

Få tjejer i verksamheten tyvärr 

Vi har för få kvinnor som vill engagera sig som ledare eller i styrelse 

Svårt att få kvinnor att engagera sig i en så mansdominerad sport som fotboll. 

Vi har de sista åren försökt få in fler damer i styrelsen, vilket har varit lyckat. 

Samma krav och möjligheter för lagen, enbart beroende på vilken nivå de spelar på. 

Vi är den kampkonstförening med mest lika fördelning mellan könen i Sverige. och detta 

präglar hela vårt ledarskap. 

Alla behandlas lika, får träna eller spela i lag om de vill. Alla som vi delta i grupper och 

styrelsen får göra det. 

varje medlem har samma rättigheter och skyldigheter. 

Flick/Damsidan har lika hög eller högre aktivitet som pojkar/män. 

Efter en del kurser mm så märker vi att jämställdheten har blivit bättre, det finns mer att göra 

men vi är på rätt väg. Vi jobbar hårdare på att få med kvinnor i vår styrelse än tidigare, inte 

lätt att få med någon som har rätta intresset men vi ger oss inte. 

Enbart herrverksamhet. 

Vi satsar lika mycket på pojkar/flickor 

Allas åsikt är viktig och ingen begränsas att uttala sig 

Vi är jämnställda men fler pojkar än flickor vill spela fotboll 

Även om vi har ett låg antal kvinnliga deltagare har de lika mycket att säga till om. 

Vi gör ingen skillnad på kön. 

Har blandade grupper med både flickor och pojkar som är med och bestämmer 

Alla har samma möjlighet att göra vad de vill i vår förening. 

Alla har lika rättigheter; kvinna som man. 

Vi lyssnar på alla våra elevers och medlemmars synpunkter och tar ingen hänsyn av vilket 

kön de är. 

simning är en väldigt jämställd idrott där killar och tjejer tränar tillsammans och vi har ledare 

på alla nivåer i alla åldrar både män och kvinnor 

Vi är en liten idrott men med stort antal flickor/kvinnor, i jämförelse! Vi är en mycket hård 

idrott!!! Klubben har haft, har många mycket skickliga och utövare på den sidan 

Vi är en liten förening med 50/50 fördelning i styrelse och på ledarsidan. 

Alla får komma med de idéer de har oavset kön 

Nationellt skytte som är vår basgren är en av få idrotter där det helt saknas könsklasser. 

Enbart ålders och prestationsklasser. Man lär sig från början att inte skilja på män/kvinnor, 

tjejer/killar 

För att vi jobbar aktivt med våra policys - det är inte bara papper i en pärm. 

Vi gör ingen skillnad på kön. Tyvärr är det en mansdominerad sport. dock har vi lyckats bra 
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med ungdomsverksamheten 

Vårt motto= Boule för Alla Boule är en form av idrott som inte är könsrelaterad utan flickor, 

pojkar män,kvinnor spelar mot varandra 

5 av 10 i styrelsen är kvinnor och ordförande + sekreterare är kvinnor 

Vi har en jämställdhetsplan "på lika villkor". Har inte nått ända fram betr styrelseposter. 

Mera lika på ledarsidan om än med en viss mansövervikt. 

Vi har likta många kvinnor som män i både styrelsen och de olika sektionerna 

Ridsporten är en av få sporter där flickor och pojkar, män och kvinnor deltar på lika villkor i 

alla åldrar och vi arbetar därför i klubben med lika förutsättningar för båda könen. Det finns 

en snedfördelning inom sporten med en klar majoritet flickor, något vi aktivt arbetar för att 

motverka genom riktade aktiviteter för att introducera pojkar i sporten. 

Vi gör ingen skillnad på kvinna eller man ,alla våra aktiviteter är öppen för alla. 

Vi försöker få med flera inom samma familj till att ta del av verksamheten. Detta medför per 

automatik att vi sprider uppgifter på man/kvinna/ung/gammal 

Herrsidan får bättre träningstider, mer ekonomiska resurser.. 

Män har samma möjligheter/rättigheter men vi har få män i föreningen. 

Alla frågor rörande jämställdhet är ju lika för en förening som bedriver skytteverksamhet, 

vad gäller gevärsskytte. Där tävlar ju alla på lika villkor oavsett om det är ungdommar eller 

vuxna, så jämställdeht är ju ett normalt inslag i vår verksamhet. Gäller som svar även för 

nedanstående frågor. 

Satsar en hel del på vår dam och flick fotboll, 

Det är många kvinnor innom ridsporten. 

Alla är välkomna i motocrossvärlden. Tyvärr är det dock flest grabbar som kör. 

Vi har haft svårt att få kvinnliga styrelsemedlemmar vilket vi skulle vilja 

Vi känner oss ganska jämnställda men gamla vanor lever kvar såsom mest damer i 

serveringen och flest män i tekniska kommittén. 

Möjligheten är precis lika för såväl män som kvinnor. Men det är fler män (pappor) som är 

engagerade i föreningen. Däremot betydligt fler flickor än pojkar som är aktiva. 

Bra blandning i styrelsen av män o kvinnor 

Eftersom kvinnor är klar minoritet inom vår sport ser vi gärna att de som finns i vår förening 

får extra mycket att säga till om 

Vi går efter individuella kompetenser. 

Alla i föreningen har lika mycket att säga till om 

Överskott på damer i kursverksamhet. Damer får ej dansa lika mycket som killarna på 

kurserna. 
 

16. Hur jämställd är din förening? 

Men jämställdhet menar vi lika rättigheter/möjligheter/inflytande mellan flicka och 

pojke 
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 5 Mycket jämställd 66  (63%) 

 4 19  (18%) 

 3 11  (10%) 

 2 9  (9%) 

 1 Inte alls jämställd 0  (0%) 

 Medelvärde 4.4 
 

 

17. Motivera ditt svar 

Vi gör ingen skillnad på flick och pojkspelare 

Alla har samma rättigheter 

Vi arbetar med värdegrundsprinciper 

Alla har rätt att yttra sin åsikt och vi lyssnar på alla dessa. 

finns inga skillnader 

Alla tränar tillsammans, Teknikerna är exakt de samma oavsett kön. 

Se föregående motivation. 

Alla samma förutsättningar att träna och lyckas hos oss. Ingen favoriseras med bättre eller 

sämre träningstider 

Vi gör ingen skillnad mellan kön oavsett vilka frågor det handlar om 

Vi ser till individen inte till om du är man eller kvinna. 

Ingen skillnad på pojk eller flickverksamhet 

Vi rekryterar barn till verksamheten inte pojkar och flickor 

Tyvärr attraherar inte vår sport så många kvinnliga utövare. Vi önskar fler tjejer i klubben 

och jobbar för det men har inte lyckats helt och hållet. 

Kan inte se att vi gör någon skillnad 

Just nu har vi inga flickor i föreningen. 

Se svar ovan 

Skytte är en av få sporter där alla kan tävla mot alla. 

Vi gör ingen skillnad varken på kön, etnisitet, ålder eller annat och har aldrig gjort. Alla är 

välkomna. 

Alla får vara med, alla har en röst och kan påverka i föreningen. 

Vi skiljer ej på kön men har till övervägande kvinnliga medlemmar. 

Se motivering nr 15. 

Varje enskild medlem har lika stor röst i föreningen, oavsett kön. 

Ingen skillnad i upplägg för ungdomsverksamheten beroende pojkar eller flickor 

se ovan 

Se 14,15 det är samma fråga! 

Samma regler/förutsättningar/rättigheter/förmåner 

Flest flickor 

Alla har rätt att påverka oavsett kön 

som ovan 
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Lika tillgång till tränare/träningstider, serie-/cupdeltagande etc 

Alla i vår förening är lika välkomna oavsett kön eller härkomst. Då tyngdlyftning kan vara 

svårt att rekrytera till är vi glada för alla som vill testa på vår idrott, då har vi inte råd med att 

säga nej till någon beroende på kön. Sen har tjejer mycket lättare att lära sig tekniken inom 

lyftning... 

Gammal tradition men vi jobbar på det. 

Få tjejer som spelar. Därför blir det ju inte lika förutsättningar. 

Vi gör vårt bästa för att behandla alla lika 

Tyvärr är det minoritet i flickor i samhället och de är därför med pojkarna och tränar. 

Vi har för få flicklag för att få till samma utbyte mellan lag som killar kan få. 

är det skillnad mellan flicka och pojke? 

Alla behandlas lika, får träna eller spela i lag om de vill. Alla som vi delta i grupper får göra 

det. 

se ovan 

Flick/Damsidan har lika hög eller högre aktivitet som pojkar/män. 

Våra ledare gör ett fantastiskt bra jobb på den sidan samtidigt som styrelsen för ett par år 

sedan skrev en ny policy som man anammat och följer på ett vettigt o bra sätt. 

Enbart herrverksamhet. 

Vi ser inte detta som något problem 

Ett flicklag, ett damlag, två herrlag, sex pojklag, tre barngrupper 

Om vi hade haft mer flickor så är det jämnställt. Så var det tidigare när vi hade damfotboll. 

Är väldigt få pojkar som är medlemmar men alla har samma möjligheter. 

Samma som fråga 15 

Vi gör ingen skillnad på kön. 

Samma 

Alla har samma möjlighet att göra vad de vill i vår förening. söker man pengar eller likande 

inom föreiningen så tas belut på individvivå coh vi försöker att jobba jämstält. 

Vi lyssnar på alla våra elevers och medlemmars synpunkter och tar ingen hänsyn av vilket 

kön de är. 

se ovan 

Hm. Detta är samma fråga! 

Friidrotten är bra framme med jämställdhet tycker jag. Träningsgrupperna är blandade hela 

tiden. 

Vi ser inte deltagarna ur ett genusperspektiv. Alla är människor 

Se ovan. Sen kan man fundera på varför vi lyckas bättre resultatmässigt med tjejerna än 

killarna. 

För att vi jobbar aktivit med det - 

vi har för lite aktiva kvinnor som medverka som ledare i föreningen 

Se ovan 

Eftersom vi är en landsbygdsförening och det i inte finns tillräckligt många tjejer för att 
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bedriva lag är denna fråga svår att svara på. De tjejer som vill spela är med i killagen och 

behandlas lika 

Vi bedriver pojk- och flickhandboll på lika villkor. 

Ridsporten är en av få sporter där flickor och pojkar, män och kvinnor deltar på lika villkor i 

alla åldrar och vi arbetar därför i klubben med lika förutsättningar för båda könen. Det finns 

en snedfördelning inom sporten med en klar majoritet flickor, något vi aktivt arbetar för att 

motverka genom riktade aktiviteter för att introducera pojkar i sporten. 

Vi har tex flera flickor som jobbar som instruktörer och ledare sommartid 

se ovan 

Här fördelas resurser lika, och alla har rätten att medverka i något lag. 

Se ovan. 

se ovan 

Alla har rätt till att komma med synpunkter ang bana och anläggning. 

Vi lyckas inte att få igång och utveckla vår flickfotboll 

Här gör vi ingen skillnad. 

Samma fråga som ovan 

Vi jobbar hela tiden med att det inte är någon skillnad på flick o pojk fotboll från vårt håll. 

Eftersom kvinnor är klar minoritet inom vår sport ser vi gärna att de som finns i vår förening 

får extra mycket att säga till om 

Pojkar och flickor får samma träningsmöjligheter 

svårt att svara på eftersom vi inte ha några flickor i föreningen 

Även bland barnen är det överskott på tjejer 
 

18. Hur viktig är jämställdhetsfrågan för din förening? 

 5 Mycket viktig 39  (36%) 

 4 33  (31%) 

 3 27  (25%) 

 1 Inte alls viktig 5  (5%) 

 2 3  (3%) 

 Medelvärde 3.9 
 

 

19. Hur viktig är jämställdhetsfrågan för dig? 

 5 Mycket viktig 48  (45%) 

 4 29  (27%) 

 3 22  (21%) 

 1 Inte alls viktig 4  (4%) 

 2 4  (4%) 

 Medelvärde 4.1 
 

 

20. Har du tillräckligt med kunskaper för att bedriva jämställdhetsarbete i din 

förening? 
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 Ja 54  (50,9%) 

 Delvis 41  (38,7%) 

 Nej 11  (10,4%) 
 

 

21. Finns resurser för att bedriva jämställdhetsarbete? 

 Delvis 48  (44,9%) 

 Ja 41  (38,3%) 

 Nej 18  (16,8%) 
 

 

22. Bedrivs det något jämställdhetsarbete i din förening? 

 Nej 40  (37,0%) 

 Delvis 40  (37,0%) 

 Ja 28  (25,9%) 
 

 

23. Om ja på fråga 22, tar ni hjälp av SISU - idrottsutbildarna Småland? 

 Nej 37  (58,7%) 

 Ja 26  (41,3%) 
 

 

24. Vad skulle krävas för att din förening skulle kunna bedriva/utveckla ett 

tillfredsställande jämställdhetsarbete? 

Att alla i föreningen får samma möjligheter och att alla i föreningen tänker hela föreningen 

och inte bara sin sektion 

Mera fritid för kvinnorna. 

Förstår inte frågan. Vi är en idrottsförening som bedriver idrott där alla har samma möjlighet 

att delta. Inte någon politisk flumförening. Vad betyder "kunna bedriva/utveckla ett 

tillfredsställande jämställdhetsarbete? " 

Vi använder oss av vår fotbollshandbok 

Jag kan inte tänka mig någon annan idrott där jämstäldhets arbetet sker per automatik på ett 

sånt sätt som det sker hos oss. Flickor tränar med pojkar och tvärt om. Ingen skillnad görs 

alls. Barnen lär sig respekt för varandra oavsetg kön och lär sig umgås över könsgränserna 

utan att det finns något konstigt i det. 

Hade vi upplevt att vi inte är jämställda hade vi behövt gör anågot åt det. 

Ett större engemang från föräldrar. 

Fler kvinnor som vill aktivera sig i föreningsarbete 

Mer utbildning till samtliga i styrelse och ledare 
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Vårt största problem är att rekrytera ledare överhuvud taget 

Fler intresserade tjejer 

Varför förutsätter ni att vi inte gör det? Man får passa sig när man formulerar enkäter så man 

inte "frågar som man vill ha svar" ! 

Att tala om jämställdhet är lite förlegat i mitt sätt att se det, alla skall behandlas lika oavsett 

kön, eller andra skillnader det är en stark strävan. 

Fler flickor/damer som är aktiva. 

Att fler kvinnor önskade skjuta med oss. 

Varför arbeta med ett problem som faktiskt inte finns i vår organisation !!! Skulle det 

däremot uppstå måste vi naturligtvis agera och jobba för att rätta till situationen. I vår policy 

trycker vi på vikten av allas lika värde. 

I seglingen som bygger på mycket kunskap hos föräldrar, så har det slumpat sig nu att det är 

flest pappor som tidigare har varit aktiva seglare och därför naturligt har lättare att ta för sig 

som ledare etc. Vi jobbar dock aktivt på att locka med även kvinnor i våra aktiviteter genom 

säkerhetsbåtkörning för mammor för att stärka dem till att vilja ta för sig. Vad beträffar 

styrelsearbete så pågår konstant diskussioner med olika kvinnor och alla som blir tillfrågade 

avstår pga för många andra aktiviteter. 

Någon som vill ta tag i det och driva det. I ideella föreninger är tid en bristvara. 

Större tillgång till resurser som orkar ta tag i frågan, svårt i idiella föreningar 

mer engagerade killar 

Vi anser oss ha en bra balans idag och jag ser inget behov av mer jämställdhetsarbete i vår 

förening som läget är idag. Vi har ungefär lika många tjejer som killar i alla led från styrelse 

tränare till idrottsutövare. Dessutom har alla lika mycket att säga till om på varje nivå. 

Det viktigaste är bra folk med "rätt" värderingar och det har vi. Sen har vi problem att hitta 

kvinnliga tränare men då har vi lyckats få in kvinnorna via föräldraföreningen 

En satsning på damfotbollen, vilket är troligt inom en ganska nära framtid. Först då kommer 

frågan att aktualliseras. 

Skulle vara mer fokus på män 

tid... 

Vet inte om vi skulle kunna göra något mer annorlunda än vad vi gör nu. 

Mer tid 

fler kvinnliga ledare tror jag 

Till att börja med fler tjejer som vill spela 

Ytterligare engagemang från ledare/styrelse i dessa frågor 

Få dom kvinnor och män som är i klubben att värva flera kvinnor på ett mera positivt sätt. 

Få med flera. 

Större möjligheter till utbildning. 

mina svar på frågorna 18 till 22. bör förklaras. Det är otroligt svårt att svara på dessa frågor 

då dom är "riktade". Vi behöver inte diskutera jämställdhet bland våra medlemmar då alla 

ses exakt lika. Det fantastiska med vår idrott är (om vi nu ska gå in på det riktade i 

frågorna)att en tjej på 15 år lätt fäller en "man?" på 30. Det och att vi baseras på 

kunskapsgradering gör att det skulle kännas dumt att överhuvudtaget ta upp frågan. 
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Om vi ökar vår verksamhet kan det vara aktuellt. 

alla behandlas redan lika 

Bättre planering och framför allt någon som inte jobbar heltid och kan sitta med dessa frågor 

2-3 timmar per dag så skulle vi nog kunna förbättra situationen betydligt. 

Tycker vi har det som behövs 

Flera föräldrar av kvinnligt kön som vill ta del av verksamheten 

Fler ledare som ville leda flickfotboll och tjejer som vill spela. 

Mer aktiva kvinnor/flickor i föreningen 

Vi skulle fler pojkar i verksamheten. 

vi är en liten föringen och tar hjälp av de som vill egnarea sig i föreingen, vi tar inte hänsyn 

till om någon man är man eller kvina gammal eller ung, alla får vara med och hjälpa till samt 

sitta i styrelser och liknade. 

Mer utbilding 

Vi ser inte att vi har några problem i denna frågan och ser inte att vi behöver arbeta med 

jämnställdshetsfrågor. Dels är ridsporten dominerad av tjejer/kvinnor och vi arbetar givetvis 

för att få fler killar/män aktiva men i vår förening spelar inte könet någon roll.... Alla 

medlemmar behandlas på samma sätt 

vi har inga som helt problem med befintliga medlemmar, dock tycks det vara svårt att 

rekrytera pojkar. Dock tror jag på de dåliga resultat landslaget visar upp. 

Vi har rätt bra sådan utan speciella insatser. Vi har rätt många tävlande, stor grupp 

dam/flickgrupp i motion. Lite naivt att tro att cykelsport skulle innebära 50/50 i den bästa(?) 

av världar. Vi har nått långt! 

Vi jobbar efter vår Arbetsplan samt vår Drog-Integrations och Antimobbingpolicy. 

Ingenting. Då vi ser människan och inte genus. 

Ett intresse av att göra det samt stöd från SISU. 

Fler aktiva kvinliga ledare 

Större verksamhet medför fler inblandade och då behövs ett tydligare arbete 

Kanske att på nytt blåsa liv i projektet "På lika villkor". Skapa kontinuitet i 

jämställdshetstänket. 

Mer ekonomiska resurser till riktade aktiviteter för pojkar och män skulle kunna vara en 

tillgång, med knappa resurser kan vi inte finansiera det på egen hand. 

Mer ekonomiska resurser och kunskap inom området 

Fler aktiva män i föreningen. 

Få in mera pojkar inom ridsporten 

Att fler av det kvinnliga könet är aktiva. De flesta tjejer vi har i motocross är aktiva ca6-16år. 

I våran klubb är jag osäker på om vi har ens någon som aktiv utövare. Dock finns det 

kvinnliga medlemmar som hjälper till med olika sysslor, mest vid större arrangemang. 

Lite oklart men det är viktigt att man är medveten och att detta sprids till tex valberedning. 

Vi borde också bli bättre på att ta hjälp av / involvera ungdomar. 

Ännu mer tid och mer engarerade medlemmar 

fler timmar på dygnet 
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Mer tid. Fler frivilliga händer och hjärnor. 

Tid, för lite kunskap 
 

25. Får valberedningen några direktiv gällande jämställdhetsperspektivet vid 

rekrytering av styrelsemedlemmar? 

 Nej 57  (52,8%) 

 Ja 45  (41,7%) 

 Vet ej 6  (5,6%) 
 

 

26. Vid rekrytering av ledare till föreningen, utgår ni ifrån jämställdhetsperspektivet? 

 Nej 58  (54,2%) 

 Ja 40  (37,4%) 

 Vet ej 9  (8,4%) 
 

 

27. Hur många kvinnor respektive män är representerade i styrelsen i dagsläget? 

3 män 2 kvinnor 

1 kvinna och 5 män 

9 män 

1 kvinna och 11 män 

7 män 2 kvinnor 

2 kvinnor och 5 män 

2 kvinnor och 7 män 

4 kvinnor 4 män 

nu 0 kvinnor och 4 män tidigare år 2 av 7 

3 kvinnor, 4 män 

2 kvinnor och 4 män 

1 kvinna 4 män 

1 kvinna 6 män 

3 män och 1 kvinna 

2 kvinnor och 7 män 

6 kvinnor och 3 män 

1man och 5kvinnor 

5 män 2 kvinnor 

2 kvinnor 5 männ 

4 män 8 kvinnor 

2 kvinnor och 5 män 

3 resp 4 
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3 kvinnor och 2 män. 

1 kvinna 5 män (enda medlemmen vi har som är kvinna) 

3 kvinnor, 6 män 

4 män, 3 kvinnor 

6 män 1 kvinna 

10 kvinnor 

7 män och 1 kvinna 

0 kvinnor 7 män 

2 kvinnor 5 män 

5 kvinnor och 2 män 

0kvinnor 7män 

3 män o 4 kvinnor 

3 kvinnor och 3 män vi har en vakant i styrelsen och är därför endast 6 idag 

4 kvinnor (varav 2 ersättare) och 5 män 

4 män, 4kvinnor 

2 kvinnor 4 män 

1 kvinna 4 män 

7 män, 0 kvinnor 

3 kvinnor 3 män 

2 kvinnor, 3 män 

1 kvinna och 6 män 

1 kvinna, 4 män 

2 kvinnor 4 män 

just nu en kvinna, 4 män, det skall in några till.... 

2 kvinnor 3 män 

4 män, 1 kvinna 

5 män, 2 kvinnor 

3 kvinnor, 5 män 

1 kvinna och 7 män 

4 kvinnor och 4 män 

2 kvinnor och 6män 

3 kvinnor, 4 män 

3 +3 ledamöter inklusive ordförande. 

6 män 

4män 

5 män 

5 maän, 2 kvinnor 

5 kvinnor och 4 män 
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Sex män och en kvinna 

3 män 4 kvinnor 

5 män 

2 + 2 osv 

4 kvinnor 7 män 

9 män 2 kvinnor 

1 kvinna 4 män 

4 män 5 kvinnor 

1 kvinna 4 män 

5 kvinnor och 4 män 

4 kvinnor 3 män 

1 kvinna 6 män 

6 kvinnor och 1 man 

4 kvinnor 5 män 

4 kvinnor 3 män 

4 kvinnor och 3 män samt 1 man som suppleant 

Idag består styrelsen av män. Ifjol även av en dam. Vi är inte FOTBOLL!!! 

4 kvinnor och 4 män 

3 män 

4 kvinnor, 7 män (i huvudstyrelsen) 

tre kvinnor, 3 män 

2 kvinnor 4 män 

0 kvinnor 5 män 

0 kvinnor 5 män 

5 kvinnor/flickor och 6 män/pojkar 

5 kvinnor 5 män 

1 kvinna 8 män 

4 män, 3 kvinnor 

1 man, 6 kvinnor 

1 kvinna 5 män 

2 kvinnor 4 män 

3 kvinnor och 4 män 

4 män 1 kvinna 

Endast kvinnor. 

4 män 2 kvinnor 

3 kvinnor och 3 män 

1 kvinna 5 män 

2 kvinnor, 5 män 
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1 man, 8 kvinnor 

10män 

1 kvinna 9 män 

2 kvinnor , 5 män 

1 kvinna och 5 män. Tidigare 3 kvinnor och 3 män. Anledningen till förändringen beror bara 

tillfälligheter och att betydligt fler män är éngagerade i vår vår klubb. 

3 kvinnor 3 män 

4 män, 3 kvinnor 

2 män och 10 kvinnor 

3 kvinnor, 4 män 

2 kvinnor och 4 män 

4 kvinnor, 5 män 
 

28. Är beslutsfattandet i föreningen jämt fördelat? 

 Ja 65  (61,9%) 

 Nej 20  (19,0%) 

 Vet ej 20  (19,0%) 
 

 

29. Motivera ditt svar 

Ja det tycker jag. 

Inte mellan könen av naturliga skäl (inga kvinnor i styrelsen) men mellan 

styrelsemedlemmarna. 

Förstår inte frågan. Vadå jämt fördelat. Styrelsen fattar beslut och varje styrelsemedlem har 

en röst. Ja, då är det jämnt fördelat, eller? 

Se svar på 27 

Förstår ej frågan 

vad menas? 

Det finns få beslut att ta där könet spelar roll i den idrott vi utövar. Därför uppstår sällan 

några frågetecken heller. 

Besluten fattas enligt majoritetsröstning. 

Allas röst är lika mycket värd oavsett kön. 

Svaret beror på vad ni menar med jämt fördelat beslutsfattande 

Alla har lika mycket att säga till om, vad det än handlar om. 

Alla har lika mycket att säga till om 

Förstår ej frågan. Vid fattande av beslut så deltar samtliga närvarande styrelseledamöter 

oavsett kön. 

Fattar inte vad ni menar. Om styrelsen tar beslut deltar alla närvarande i beslutet. 

Alla har var sin röst oavsett kön. 

Se svar ovan 
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1 person = 1 röst 

Förstår ej frågan 

Förstår inte frågan! 

Röstning i enlighet med vedertaget styrelsearbete. 

Jämt fördelade efter antalet platser, allas röster "lika" värda, undantaget ordf som är något 

starkare 

Nästan alla beslut är enhälliga och alla har lika mycket att säga till om. 

Alla har varsin röst och utnyttjar den 

Förstår inte frågan Ordförande har uslagsröst, finns det ett jämnt beslutsfattande då? 

Tyvärr är tyngdlyftning väldigt mansdominerat. Av ca 70-80 medlemmar i föreningen är 

max 5 kvinnor, 2st är aktiva i föreningen, de andra är stödmedlemmar. Vi försöker få in fler 

först och främst till föreningen men man kan varken trolla eller tvinga någon... 

Kvinnor som kan säja ifrån. 

förstår ej frågan 

1 man, 1 kvinna firmatecknare 

Alla som finns delaktiga i beslut har lika stor rätt/skyldighet 

Har för få kvinnor i styrelsen 

Demokrati 

Lika stort utrymme i diskussionerna. 

Antar att frågan betyder "könsfördelad" men jag läser som den alltid ("jämt" är fördelad) och 

det är den inte. Vanligtvis lyckas vi komma till enhälliga beslut. 

Vi är fler män i styrelsen 

Konstig fråga! Det är alltid majoriteten som avgör! 

Tyvärr så har vi just nu bara en kvinna och hon är suppleant. Naturligtvis har en kvinna som 

styrelseledamot lika stor betydelse i beslutsfattandet som män ! ! Jag ser gärna att vi får in 

fler kvinnor i styrelsen men det är SÅ SVÅRT att hitta i vår by kvinnor som har tid o rätta 

intresset. 

Enbart herrverksamhet. 

Alla har en röst 

Vi kan inte tvinga kvinnor att var med i styrelsen 

Alla har lika vikt vid sin röst. 

Precis som innan tar vi ingen hänsyn till kön. 

det spelgar medlemsantalet i föreningen, 

Alla ledamöterna har en röst och jag som kvinnlig ordförande har utslagsrösten. 

Se ovan. När det är damer i styrelsen gäller lika! Kvinnor har haft makt med rätta. Dock inte 

alltid. Cykel är en, i historien, manssport. Betyder kunskap etc. 

Alla får sin röst hörd 

Samtliga i styrelsen är medvetna om, och arbetar för jämställdet och jämlikhet i alla aspekter 

föreningen 

inga kvinliga styrelseledamöter 
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inga kvinliga styrelseledamöter 

De beslut vi fattar är alltid jämnt fördelade. 

Ordförande och sekreterare är kvinnor. Kassör är man. fotbollssektionens ansvarig är man 

Se fråga 27 betr styrelsen. Något jämnare i sektionsstyrelserna. 

I proportion till antalet aktiva av respektive kön är beslutsfattandet förhållandevis jämnt 

fördelat och både styrelse och sektioner har representanter av båda kön. 

Det är ju bara en kvinna 

Vet inte vad som menas med jämställt beslutsfattande 

Alla har rätt att säga sitt, alla har varsin röst 

Nej, fortfarande så att det inte finns så många män inom ridsporten 

Finns inga kvinnliga aktiva. 

2 mot 5 

vi tar hänsyn till allas uppfattningar i en fråga oavsett kön 

EFtersom det är två män och 10 kvinnor så blir det inte jämt fördelat. varje individ har en 

röst 

alla har åsikter 
 

30. Anser du att de manliga och kvinnliga ledarna har lika stort inflytande i 

föreningen? 

 Ja 95  (87,2%) 

 Nej 11  (10,1%) 

 Vet ej 3  (2,8%) 
 

 

31. Motivera ditt svar 

Ja det tycker jag dock har vi fler mannliga ledare än kvinnliga 

Vi hindrar ingen från att uttrycka sina åsikter. 

Kan inte se någon skillnad 

Vi arbetar med att alla är lika mycket värda 

Se tidigare motivering 

Har inga kvinnliga ledare 

Allas röst är lika mycket värd oavsett kön. 

Alla har olika ansvarsområden och samtliga frågor områden får samma möjligheter och 

skyldigheter 

som jag skrev innan, vi ser till individen inte till om du är man/kvinna. 

De kvinnliga är i majoritet! 

Engagemangets storlek varierar. Vår föreningen har små resurser så den som engagerar sig 

har stora möjligheter att genomföra saker. 

med skillnaden att det är 3 män och 1 kvinna som ungdomsledare 

Vi är alla delaktiga i besluten och lyssnar på allas åsikter. 
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Ska det verkligen behöva förklaras ?? Det är en viktig del i vår policy att ALLA är lika 

viktiga om skeppet ska gå framåt. 

Alla får vara med, alla har en röst och kan påverka i föreningen. 

Manliga delen av styrelsen har stor respekt för de kvinnliga seglingstränarna. De får alltid 

minst lika mycket tid att yttra sig som de manliga tränarna. 

De gånger vi haft kvinnliga ledare eller styrelsemedlemmar är alla röster lika värda oavsett 

kön. 

En funktionärs röst är lika värd oberoende om det är kvinna eller man 

finns bara ett fåtal män så kvinnorna får större inflytande 

Våra ledare har lite olika bakgrund och detta gör att vi utnyttjar deras specialkunskap så 

mycket vi kan. Detta gör också att alla har stor respekt för varandras åsikter och vi alltid 

kommer till eniga beslut i hur vår förening verksamhet skall bedrivas. 

Eftersom kvinnorna är färre lyssnar vi lite extra noga på dem men det beror nog inte i 

huvudsak på att de är kvinnor utan att de har vettiga synpunkter och infallsvinklar 

Vi har endast en kvinnlig ledare utanför ungdomsverksamheten. 

För hälften av ledarna är kvinnor resp män 

Den enda kvinnliga ledaren/styrelseledamoten i föreningen är tyvärr den enda aktiva 

tävlingslyftare i klubben men samtidigt även den mest meriterade i föreningen med massvis 

av landslagsuppdrag. Klart man lyssnar på hennes erfarenheter. 

Krävs ett större antal kvinnor. 

de kvinnor som finns tar lika stor plats som männen 

Men på olika områden så som sport, ekonomi m.m Olika personer är bra på olika saker 

Alla får gör sin röst hörd 

Har för få kvinnor i styrelsen 

Dålig koll pga att jag ej är med på alla styrelsemöten. 

Vi ser inte Man-Kvinna. Vi ser kunkap och bra ideer för föreningen. 

Allt som de vill genomförs, eftersom vår verksamhet är begränsad. 

alla medlemmar är lika 

Vi gör ingen skillnad på kvinna o man. Alla våra ledare har samma inflytande oavsett om det 

är kvinna eller man. Vi i styrelsen välkomnar allt som våra ledare vill diskutera och det är 

fullständigt betydelselöst om ledaren är kvinna eller man. 

Enbart herrverksamhet. 

Alla ledare har rätt att ställa krav och allas önskemål eftersträvas att uppfyllas. 

Självklart 

Den kvinnliga ledare vi har har ett stort inflytand som ledate och styrelsemedlem. 

Vi har ju inte ledare i den bemärkelsen utan anställda ridinstruktörer och de är alla kvinnor. 

vi har precis bytt från manlig till kvinnlig ledare och vi har en kvinnlig anställd klubbchef. 

Dock finns det inga könsaspekter över huvudtaget i vår förening eller i vår idrott. 

Ungdomssidan består av i huvudsak flickor på 2000-talet. Kvinnliga ledare där har varit få 

men vi jobbar inte så. Har vi många flickor är klubben himla glad för det. Dessutom har 

deras resultat varit mkt bra! Jag har varit ledare mest men jag har 20 års erfarenhet på fritids. 
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35 i cykelklubben och 20 i landslaget så, ja det har varit himla kul! 

Vi har inga kvinnliga ledare 

För att vi arbetar aktivt med det 

enligt tidigare gör vi ingen skillnad på kön och kvinnors åsikter väger lika mycket. 

enligt tidigare gör vi ingen skillnad på kön och kvinnors åsikter väger lika mycket. 

Det är en självklarhet 

Vi har försökt sätta den som är mest lämplig på resp position, oavsett kön. 

Så är det 

Av tradition har herrtränaren ofta haft mer och säga till om i föreningen. 

Vi har inga ledare i föreningen. 

Ja, för dom män och kvinnor som är invalda 

Alla lika, alla olika. 

Men de skulle ha det om vi fick in fler 

De få kvinnor vi har i en ledande position har lika mycket att säga till om som de manliga 

Vi räknar individer och inte kön. 

Ledarna är fördelat jämnt män och kvinnor 
 

32. Hur många kvinnor respektive män är representerade som seniorledare? 

1 kvinna 4 män 

endast män 

10 kvinnor, 20 män 

0 kvinnor och 10 män 

5 män 0 kvinnor 

2 mån 

2 kvinna och 7 män 

1 man och 1 kvinna 

1 dam av totalt 9 

1kvinna, 2 män 

Inga utryckliga seniorledare då vi mest har ungdomsversamhet. 

0 kvinnor 1 man 

0 kvinnor 4 män 

2 kvinnor och 5 män 

Kan tyvärr inte svara på denna. 

3män 1kvinna 

7 män 1 kvinna 

2 kvinnor 4 män 

Vi har anställd personal 4 st kvinnor (ridlärare) och utöver det massor av ideella av båda könen som deltar som ledare i verksamhet på 

olika sätt. Även föräldrar blir automatiskt engagerade i detta- lika ofta pappor som mammor. 

2 kvinnor och 4 män 
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har inte det 

1 kvinna 10 män 

5 kvinnor, 5 män 

1 kvinna, 3 män 

1 kvinna 2 män 

Ca 10 kvinnor 

4 män 0 kvinnor 

0 kvinnor och 8 män 

1 Kvinna, 5 män 

1 man 2 kvinnor 

0-2 

1 man idag (1 kvinna och 1 man till som reserv) 

0 kvinnor och 10män 

6 kvinnor, 9 män 

4 kvinnor 3 män 

7 män, 1 kvinna 

10 män 11 kvinnor 

4 män 

0 kvinnor och 5 

0 kvinna, 3-4 män 

1 kvinna och 4 män 

just nu inga kvinnliga seniorledare alls, kanske 8 män 

har inga valda ledare 

Ca 7 män 

0 

Bara män 

1 Kvinna 

0 kvinnor och 6 män 

1 kvinna och 4 män 

1 kvinna, 3 män (vid idrotts träning) 

4 kvinnor 8 män 

2män 

2 män 

2 män, 1 kvinna 

ca 8 kvinnor 

En kvinna och Två män 

3 män 

3 män 
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2 kvinna 8 män 

6 män 1 kvinna 

0 kvinnor 2 män 

1 man 2 kvinnor 

1 kvinna och 3 män 

2 kvinnor för damlaget och två män för herrlaget 

50 / 50% 

7 kvinnor, 0 män 

vi har bara anställd kvinnlig personal och inga ideella ledare. 

4 kvinnor och 1 man 

1 

Inga senioraktiva 

1 man - 0 kvinnor 

Bara män. Ungefär 4-5 tror jag. 

Vi har inte en uppdelning. 2 kvinnor, 1 man 

3 kvinnor 8 män 

1 kvinna 4 män 

1 kvinna 4 män 

4 kvinnor och 4 män 

två män, inga kvinnor (vi har bara ett herrseniorlag) 

4 män 

1 man 

Ledare i en ridklubb måste vara utbildad personal, våra ridlärare är 2 kvinnor, en del externa tränare är män, när det gäller rekrytering av 

ledare väljs utifrån utbildningsnivå och erfarenhet. 

3 män 

Vi har bara ungdomsledare 

4 män 

Inga. 

Vi har inga uttalade seniorledare 

0 

inga kvinnor, 6 män 

1 man och 2 kvinnor 

Vi har inga. 

6 män 

1 kvinna, 3 män 

Vi har ingen seniorverksamhet 

13 män 7 kvinnor 

2 kvinnor, 3 män 
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0 kvinnor och 2 män 

1 man, 3 kvinnor 

0 kvinnor 2 män 

3 kvinnor, 2 män 
 

33. Hur många kvinnor respektive män är representerade som ungdomsledare? 

22 män 9 kvinnor 

har flera kvinnor som är lagledare och sköter annat administrativt runt lagen 

20 kvinnor, 40 män 

0 kvinnor och 2 män 

C.a 15 män och 5 kvinnor 

3 kvinnor och 20 män 

20 män och 6 kvinnor 

4 män 3 kvinnor 

11 av 62 

3 kvinnor, 5 män 

Inga kvionnor, 5 män. 

0 kvinnor 23 st män 

4 kvinnor 14 män 

7 

4 kvinnor och ca 25 män ( dock många kvinnor som hjälper) 

Kan tyvärr inte svara på denna då detta varierar över tiden på året. 

4män 24kvinnor 

6 män o 7 kvinnor 

6 män 5 kvinnor 

eftersom vi inte har den uppdelningen......... 

3 kvinnor och 7 män 

se ovan 

samtliga män 

1 kvinna , 0 män 

2 kvinnor 1 man 

2 män 

Ca 30 kvinnor, 1 man 

1 män och 2 kvinnor 

Vi har inga rena ungdomsgrupper 

5 kvinnor, 7 män 

3 män många kvinnor 20 eller fler 

3 kvinnor 3 män 
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11 kvinnor och 36 män 

4kvinnor, 6män 

4 kvinnor 2 män 

3 kvinnor 3 män 

ca 95% män 

2 pojkar 2 kvinnor 

3 kvinnor 7 män 

Alla är män 

0 kvinna, 3-4 män (samma personer) 

3 kvinnor 35 män 

ca 5 kvinnor och ca 25 män 

1 kvina 2 män 

15 män 

3 

20 män, 3 kvinnor 

1 kvinna 

1 kvinna och 5 män 

2 kvinnor och 1 man 

6 kvinnor och 25 män 

3 kvinna, 2 män (vid idrottsträning) 

3 av varje 

1man + 1 kvinna 

1 kvinna 

6 män , 2kvinnor 

Tre kvinnor och Sex män 

1 man 2 kvinnor 

2 män 

2+l 

22 män 7 kvinnor 

4 kvinnor/tjejer 29 män/killar 

2 kvinnor 8 män 

Tre kvinnor 

1 kvinna och 2 män 

9 kvinnor och 8 män 

3 kvinnor 2 män 

8 kvinnor, 1 man 

vi har en ungdomssektion med 1 kille och 5 tjejer 

8 kvinnor 
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0, lite iriterande. Vi är inte fotboll!!! Har vi 30 licensierade med 10 ungdomar och 80% 

flickor så är vi mycket glada. 

4 kvinnor och 3 män 

Vi har inga ungdomsledare då vi endast har en instruktör som leder alla 

Kan inte säga hur många men fördelningen tror jag är ganska jämn. 

se ovan 

2 kvinnor, 4 män 

1 kvinna 8 män 

1 kvinna 8 män 

2 kvinnor och 2 män 

två män (har ett pojklag) 

10 kvinnor 20 män 

ingen 

vi har en aktiv kille och ett tiotal flickor i ungdomssektionen 

2 män 4 kvinnor 

2 kvinnor och 4 män 

20 män, 7 kvinnor 

Inga. 

4 kvinnor ocdh 6 män 

3 män 

11 kvinnor 28 män 

1 man och 2 kvinnor 

2män 

2 kvinnor 25 män 

5 kvinnor, 2 män 

I tävlingsgruppen är det 100% män, men räknar man både tävlingsgrupp och skidskola så är 

fördelningen ca 2/3 män och 1/3 kvinnor. 

5 män 3 kvinnor 

2 kvinnor, 3 män 

25 män 75 kvinnor 

1 kvinna 
 

 


