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Abstrakt 

Syftet med denna uppsats är att undersöka jämställdheten inom den svenska 

idrottsrörelsen. Mer precist handlar det om att analysera kvinnliga idrottsutövares 

livsberättelser med fokus på jämställdheten inom det idrottsliga föreningslivet. 

Ambitionen är att belysa hur kvinnliga idrottare upplever och hanterar frågor som har 

med jämställdhet och idrott att göra på daglig basis i sin idrottsliga praktik. Ett flertal 

frågeställningar innehar en vital karaktär i den föreliggande studien: Upplever kvinnliga 

idrottsutövare att utvecklingen går åt ”rätt håll”, det vill säga att idrottslivet blir mer 

jämställt? Är det något eller några område som är särskilt förbisedda och/eller 

välutformade när det gäller jämställdhetsfrågor? Finns det några signifikanta skillnader 

mellan de olika idrotter som studerats, sett ur ett jämställdhetsperspektiv? Dessa frågor 

utgör bara ett par exempel på fundamentala frågeställningar i denna kontext. 

 

För att söka svar på dessa frågor har en kvalitativ metod tillämpats med inriktning mot 

livsberättelse. I studien intervjuades tolv kvinnliga idrottare, från såväl elitidrotten som 

breddidrotten, vilka representerade sex olika idrotter, vilka är ishockey, fotboll, 

handboll, innebandy, volleyboll och vattenpolo. Av resultaten från den föreliggande 

studien framgår det bland annat att merparten av studiedeltagarna anser att utvecklingen 

går åt rätt håll, d.v.s. de uppfattar att sina respektive idrotter har blivit mer jämställda. 

Icke desto mindre betonar respondenterna att det emellertid finns mycket som behöver 

förbättras. 

 

 

 

Nyckelord: Jämställdhet, Jämställdhetsarbete, Jämställdhetsutveckling, 

Riksidrottsförbundet (RF), Livsberättelse 
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Abstract 

 

 
The purpose with this paper is to investigate gender equality in Swedish sports. More 

precisely, it is about analyzing female athlete’s life stories focusing on equality within 

female sports associations. The aim is to highlight how female athlete’s experience and 

handle issues related to gender and sports. There are a number of vital questions looked 

into in this paper: Are the female athlete’s experiencing that the development is moving 

in right direction, that is to say that sports life are becoming more equal? Is there any 

other area that is particularly neglected regarding gender equality? Are there any 

significant differences between the sports covered in this paper in terms of gender 

equality? These questions are just some examples of fundamental issues in this context.  

 

In order to find answers to these questions, a qualitative method has been used focusing 

on life stories collected during interviews with twelve female, both elite and non-elite 

athlete’s from six different sports, which are ice hockey, soccer, handball, floor ball, 

volleyball and water polo. The results show that the majority feels that the development 

is going in the right direction, in other words they feel that their respective sports have 

become more equal. Nonetheless, the respondents however emphasizes that there is 

much that needs to be improved.  

 
Keywords: Equality, Gender equality, Gender development, The Swedish Sports 

Association, Life stories 
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Förord  
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möjlig att genomföra. Vidare ska ett stort tack riktas till min handledare Tobias Stark 

som i hög grad har varit mig behjälplig med framställandet av denna uppsats. 

     

    Linköping, den 21 jun 2014 

    Oskar Fasting 
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Kapitel 1 Introduktion 

Idrottsrörelsen är Sveriges idag största folkrörelse med sina omkring 3 miljoner medlemmar.  

Alltsedan dess första staplande steg kring sekelskiftet 1900 har den svenska idrottsrörelsen – 

med paraplyorganet Sveriges Riksidrottsförbund (RF) i spetsen – sagts vara präglad av 

”mjuka” värden såsom, kamratskap, delaktighet och öppenhet. Även om karaktäriseringen 

inte saknar fog för sig är det tveklöst som så att idrottsrörelsen ändå varit minde öppen för 

kvinnor än för män. Som en vital idrottsvetenskaplig forskning kunnat visa har den moderna 

tävlingsidrotten nämligen formats av män för män i syfte att frammana manliga egenskaper 

(Blom & Lindroth, 1995). 

 

De senaste decennierna har dock sett en genomgripande förändring vad gäller damidrottens 

status. RF leds idag av en kvinnlig ordförande, Karin Mattsson Wejberg, samtidigt som 

antalet kvinnliga idrottsstjärnor hela tiden ökar och tränings- och tävlingsverksamheten på 

flick- och damsidan byggs ut i en allt snabbare takt. Ändå är det en bit kvar att gå innan 

idrottsrörelsen kan sägas vara helt jämställd. Svenska fotbollsförbundet har till exempel fått 

negativ publicitet för ”bil-incidenten”, som inträffade vid fotbollsgalan 2013 då Anders 

Svensson, som spelat flest herrlandskamper, tilldelades en bil av Svenska Fotbollsförbundet 

för sina insatser, medan den kvinnliga motsvarigheten, Therese Sjögran, som dessutom har 

spelat fler landskamper än Anders Svensson, inte fick någon gåva.1 För att komma till rätta 

med situationen har RF tagit fram jämställdhetsmål som går ut på att idrotten ska vara i det 

närmaste jämställd år 2017.2 Detta inkluderar t.ex. fördelningen bland kvinnor och män inom 

olika styrelser och bland utbildade tränare.  

 

Frågan är då hur frågan om jämställdhet hanteras ute på fältet? Upplever kvinnliga 

idrottsutövare att utvecklingen går åt ”rätt håll”, det vill säga att idrottslivet blir mer jämställt? 

Är det något eller några område som är särskilt förbisedda och/eller välutformade när det 

gäller jämställdhetsfrågor? Min förhoppning är att denna uppsats ska kunna bidra till att ge 

svar på dessa och andra närliggande frågor. 

 

 

 

                                                        
1 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/guldbollen/article17827111.ab 
2 www.rf.se 
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1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka jämställdheten inom den svenska idrottsrörelsen. 

Mer precist handlar det om att analysera kvinnliga idrottsutövares livsberättelser med fokus 

på jämställdheten inom det idrottsliga föreningslivet. Ambitionen är att belysa hur kvinnliga 

idrottare upplever och hanterar frågor som har med jämställdhet och idrott att göra på daglig 

basis i sin idrottsliga praktik. 

 
Undersökningens konkreta frågeställningar är:  

 

• Hur beskriver de kvinnliga idrottsutövarna jämställdheten inom sina grenar och 

idrottsföreningar? 

• Vilka väsentliga delar framträder i de kvinnliga idrottsutövarnas livsberättelser om 

idrott och jämställdhet? 

• Hur kan innehållet i livsberättelserna bidra till en ökad förståelse för relationen mellan 

idrott och jämställdhet?  
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Kapitel 2. Teoretisk bakgrund 

I det följande kommer studiens teoretiska grundval att redovisas. Framställningen inleds med 

en historisk översikt av idrottsrörelsens utveckling med avseende på jämställdhet. Denna 

redovisning mynnar ut i en redogörelse för RF:s jämställdhetsplan och organisationens 

föreliggande jämställdhetsmål. Därefter tecknas en bild av den forskning som har gjorts i 

anslutning till uppsatsens syfte. Avslutningsvis preciseras undersökningens övergripande 

analyskategorier jämte teoretiska perspektiv.  

 

2.1. Idrottsrörelsen och jämställdheten – en historisk 

översikt 
Som tangerades inledningsvis är idag en truism inom idrottsforskningen att den moderna 

tävlingsidrotten skapades av män för män i syfte att frammana manliga egenskaper (Blom & 

Lindroth, 1995). När konturerna till dagens sportkomplex började få fasta former i 

industrialismens England skedde detta i mångt och mycket inom det s.k. Public School 

systemet.  Vid Public Schools fanns det ett väldigt stort intresse för kroppsövningar. Det 

betraktades som ett fundamentalt maktmedel. Inom den idrottsvetenskapliga forskningen 

framhävs Public Schools epoken som en höjdpunkt för skolvärldens intresse för 

kroppsövningar, där en renodlad tävlingsidrott förespråkades. Det ska i denna kontext 

uppmärksammas att det endast var söner från samhällets övre skikt som inkluderades i Public 

School systemet. (Blom & Lindroth, 1995). 

 

Namnet Pierre Frédy, baron de Coubertin kan inte undgås att vidröras i en historisk översikt. 

Han kan i en stor omfattning betraktas vara en nyckelperson till utformningen av de 

Olympiska Spel som i nutid arrangeras vartannat år. En intressant omständighet är att det vid 

de första Olympiska Spelen 1896 deltog 276 män, kvinnor fick däremot inte deltaga. Cobertin 

hade en bestämd uppfattning om att kvinnor inte skulle ägna sig åt idrottsliga aktiviteter 

(Blom & Lindroth, 1995; Frankl, 2004). Med redovisad information i beaktning ska nu fokus 

flyttas till idrottens historia i Sverige med avseende på jämställdhet. 

 

Under en stor del av 1800-talet och den första halvan av 1900-talet påvisar den 

idrottsvetenskapliga forskningen att kvinnor i mångt och mycket var indirekt förbjudna att 
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delta inom den organiserade idrottsrörelsen. I de undantagsfall där kvinnor var välkomna som 

medlemmar var i exklusiva sammanslutningar där de, på grund av deras högt uppsatta 

position i samhället, beviljades inträde. En av de första identifierbara, dokumenterade 

förbindelsen mellan idrott och kvinnor infann sig på 1880-talet inom gymnastiken. Det 

vedertagna synsättet vid nämnda epok var dock att många män arbetade aktivt för att 

kvinnorna inte skulle involveras i den organiserade idrottsrörelsen (Lindroth, 2002; Jönsson, 

2006; Andreasson, 2006). Idrotten, med dess påtagligt fysiska inslag, var en manlig domän 

(Broberg m.fl. 2004; Blom & Lindroth, 1995). Tävlingsidrotten ansågs vara något skadligt för 

kvinnorna, varpå de inte fick något statligt stöd (Larsson, 2003; Jönsson, 2006). Idrotten fick 

en allt mer betydande roll under 1900-talets inledande decennium. Ett typexempel för det är 

bildandet av Riksidrottsförbundet samt ett flertal olika idrottsföreningar. Dessa föreningar 

bildades huvudsakligen i storstäderna, där också utövarna fanns. Utövarna, där kvinnorna än 

så länge huvudsakligen inte inkluderades, började nu i en allt större omfattning att 

representera arbetarklassen (Norberg, 2002). De Olympiska sommarspelen i Stockholm 1912 

är värt att fästa en särskild uppmärksamhet vid i denna kontext. Vid nämnda evenemang gavs 

kvinnorna för första gången möjligheten att tävla i simning och simhopp, trots en del vilda 

protester, vilka hade sin utgångspunkt i att kvinnorna inte hade något inom den Olympiska 

idrottsrörelsen att göra. Därtill ska det nämnas att kvinnorna skulle tävla ”avklädda”, vilket 

renderade i allt vildare protester (Norberg, 2002). 

 

Under början av det förra seklet var det som sagt ett litet antal kvinnor som var medlemmar i 

Riksidrottsförbundet, vilka huvudsakligen representerade idrotterna tennis, bordtennis och 

golf. I ett internationellt perspektiv så var Finland ett positivt exempel. I Finland startades det 

bland annat specifika kvinnoidrottsförbund, och noterbart är att den kvinnliga idrotten i 

Finland uppmuntrades på samma sätt som den manliga vid den beskrivna tidsperioden (Laine, 

2013). Emellertid förehöll det sig dock också som så att den kvinnliga idrotten fick kämpa för 

sin existens i början av förra seklet. ”Women´s games” som avgjordes vid fyra olika tillfällen 

mellan 1922 och 1934, var en satsning som genomfördes i syfte att marknadsföra och således 

bredda intresset för damidrotten över hela värden (Annerstedt, Grahn & Barker-Ruchit, 2013). 

Vidare betraktas nämnda satsning inom forskningen som en slags protestaktion mot den 

motviljan som fanns inom den Internationella Olympiska Kommittén att låta kvinnliga 

idrottare tävla vid de Olympiska spelen (Ferez, 2007). Bildandet av Kvinnliga 

idrottsförbundet, som hade sitt ursprung inom friidrotten, 1925, verkade aktivt för att den 

kvinnliga friidrotten skulle betraktas som något officiellt i det svenska samhället (Lindroth & 
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Norberg, 2002). De två efterföljande decennierna präglades av en fortsatt kamp för kvinnorna 

att försöka etablera sig inom den organiserade idrottsrörelsen. Att jämställdhetsfrågan vid 

denna tidpunkt började bli en allt mer prioriterade fråga påvisar rekryteringen av Inga Löwdin 

i RF:s styrelse. Hon blev 1951 invald som den allra första kvinnan i RF:s styrelse, (Lindroth 

& Norberg, 2002), vilket bör betraktas som en viktig händelse sett ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Icke desto mindre kvarstod det faktum att kvinnorna utgjorde en 

minoritet inom den organiserade idrottsrörelsen. Att kvinnorna bara utgjorde 15 % av det 

totala antalet medlemmar i RF 1953 sammanfattar detta stycke på ett exemplariskt sätt 

(Riksidrottsförbundet, 2003).  

 

På 1960-talet uppdagades ett ökat intresse för idrotten i allmänhet och damfotboll i synnerhet 

bland kvinnorna. Att den kvinnliga idrotten tilldelades statligt stöd 1963 är ett typexempel för 

det (Lindroth & Norberg 2002). Forskningen om idrott och genus började väcka ett intresse 

bland forskare vid nämnda tidpunkt och blev starskottet på den forskning som bedrivs idag. 

Vid nämnda tidpunkt så betraktades könsfrågan som en komplex företeelse som var svårt att 

detaljstudera utifrån en vedertagen utgångspunkt (Riksidrottsförbundet, 2003). År 1973 

möttes Sverige och Finland i en fotbollslandskamp, vilken var den allra första som ägde rum 

(Hjelm & Olofsson 2003). I slutet av 1970-talet i samband med satsningen ”Idrott 

tillsammans på samma villkor för kvinnor och män, pojkar och flickor” formulerades för 

första gången i skrift specifika mål för kvinnoidrotten (Wikman m.fl., 2012; Lindroth & 

Norberg, 2002), och Riksidrottsförbundet, den svenska staten och andra betydelsefulla 

organisationer visade nu en öppen välvilja mot den organiserade kvinnoidrotten (Larsson, 

2001; Jönsson, 2006). 

 

Wikman m.fl. (2012) har exempelvis påpekat att RF under 1980-talet fortsatte satsningen mot 

en jämställd idrott, under nämnda tidsperiod satsade Riksidrottsförbundet 14 miljarder på 

kvinnlig idrott (Lindroth & Norberg, 2002). Utmärkande för 1980-talet var att kvinnorna 

skulle integreras in i den organiserade idrottsrörelsen. Målen att få in fler ledare och fler 

utövare är två typexempel på detta (Larsson, 2001). Kön och genusfrågor i allmänhet och 

kvinnoidrotten i synnerhet började nu i en hög grad väcka forskares intresse. I nämnda 

kontext bör namnet Eva Olofsson nämnas. Hon var den första kvinnliga forskaren inom 

området och hennes avhandling Har kvinnorna en sportlig chans? – den svenska 

idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet från 1989  har i en tämligen hög omfattningen 

troligen legat till grund för det jämställdhetsfokus som idag infinner sig inom den 
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organiserade idrottsrörelsen (Riksidrottsförbundet, 2003). I Riksidrottsförbundets regi 

utformades en särskild jämställdhetsplan år 1989, vars uppgift var att genomsyra arbetet med 

satsningen mot en jämställd idrott inom hela idrottsrörelsen, som sedermera skulle visa sig 

spegla hela det efterföljande decenniet (Lindroth & Norbeg, 2002; Bairner, 2001). Ett 

fundamentalt årtal för kvinnoidrotten sett ur ett internationellt perspektiv är 1994. Nämnda år 

ägde den allra första konferensen rum med namnet ”Women and sport” i Brighton (Mizuho, 

2013; Meier, 2003). Under början av det rådande seklet kunde man ur ett massmedialt 

perspektiv på allvar kunna urskönja förekomsten av kvinnliga idrottsliga affischnamn i form 

av Magdalena Forsberg (skidskytte), Anja Pärsson (alpint) och Kajsa Bergqvist (höjdhopp), 

dock är det väldigt viktigt att i denna kontext uppmärksamma frånvaron av kvinnliga 

lagidrottare (Norberg & Lindroth, 2002). Trots ett flertal olika satsningar från 

Riksidrottsförbundet så var 2003 endast 37 % av dess medlemmar kvinnor 

(Riksidrottsförbundet, 2003). Detta faktum renderade delvis i en ny satsning med statligt stöd, 

Handslaget, vilket var ett projekt som pågick mellan 2004-2007 (Svender, 2009).  År 2005 

blev Karin Mattsson Weijber som första kvinna vald till ordförande i RF 3, vilket bör 

betraktas som ett stort steg i utvecklingen mot en jämställd idrott. 

 

Sammanfattningsvis går det att fastslå att mycket har blivit bättre inom den svenska 

idrottsrörelsen och att utvecklingen huvudsakligen pekar i rätt riktning. Emellertid kvarstår 

dock det faktum att idrottsrörelsen inte är jämställd. Mot bakgrund av det har RF i 

dokumentet Idrottens jämställdhetsplan framarbetat jämställdhetsmål för 2017, vilka lyder 

enligt följande: 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.4 Nämnda plan upprättades för första gången 1989 som ett led i den satsningen som 

idrottsrörelsen gjorde på 1980-talet i syfte att prioritera såväl den manliga- som den kvinnliga 

idrotten och sålunda skapa en jämställd idrottsrörelse (Lindroth & Norberg, 2002). 

 

2.2 Tidigare forskning 
I förgående del har vissa fragment av den tidigare forskningen med inriktning mot den 

historiska utvecklingen redovisats. I övrigt är forskningen om idrott och kön är omfattande. 

                                                        
3 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/landsbygdenberattar/gastkronikoren/2010/k
arinmattssonweijber.4.465e4964142dbfe4470229a.html 
4 www.rf.se 
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En av dem mest framträdande forskarna internationellt är Pam. R. Sailors som bland annat i 

en studie från 2014 delvis undersöker förhållandet mellan den manliga- och den kvinnliga 

idrotten genom att granska forskningen inom det aktuella området. Av resultaten framkommer 

det bland annat den kvinnliga idrotten i mångt och mycket får underkasta sig den manliga 

idrotten och att den har begränsande möjligheter i flera avseenden, i förhållandet till den 

manliga idrotten. Exempelvis så är idrotten baserad på fysiska attribut, vilket gynnar männen, 

detta renderar delvis i att kvinnors idrottsliga prestationer nedvärderas (Sailors, 2014; 

Vadhera, 212; Swiss Agency for Development and Cooperation, 2003). Detta synsätt delas av 

Farnkl (2004) som hänvisar till ett flertal olika studier vars resultat påvisar att den kvinnliga 

idrotten i en stor omfattning marginaliseras när den jämförs med den manliga idrotten. 

Sailors, som i sin tur hänvisar till andra forskare hävdar att den kvinnliga idrotten skulle bli 

bättre på att konkurrera med den manliga om de hade samma förutsättningar och 

uppmärksammades på samma sätt som männen (Sailors, 2014). En annan forskare som har 

fått ett relativt stort genomslag på fältet internationellt sett är Aina Chalabev som tillsammans 

med övriga tre författare i en studie från 2000 studerar könets påverkan vid val av idrott. 

Resultaten påvisar att idrotterna fotboll och rugby, sett till antalet utövare, i hög grad bör 

betraktas som manliga sporter och gymnastik och dans som kvinnliga sporter med samma 

diskurser.   

 

Den forskare som först tog i med krafttag för att belysa problematiken i Sverige var 

pedagogen Eva Olofsson, som i avhandlingen Har kvinnorna en sportlig chans? – den 

svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet undersöker förhållandet mellan 

idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet. Därefter har Håkan Larsson, Helen Tolvhed, 

Jesper Fundberg och Jesper Andresson jämte många andra gjort betydande insatser för att 

reda ut frågor som har med idrott och kön att göra. I en genomgång av forskningen inom fältet 

har ingen djupgående studie av damidrottares livsvberättleser rörande jämställdhet 

genomförts.  

 

När det gäller studier av lagidrottare så är det värt att inledningsvis fästa en särskild tonvikt på 

studier av Apelmo (2005) och Andreasson, (2006), där kvinnliga fotbollsspelare intervjuades. 

Resultaten påvisar att omgivningen i många fall reagerade negativt på vederbörandes val av 

idrott genom nedlåtande kommentarer och ett öppet visat tvivel på dennas förmåga att utöva 

idrott. I Fundbergs (2003) avhandling Kom igen gubbar, där olika pojklagsträningar 

studerades tillämpades också kvinnligt nedlåtande kommentarer till spelarna när tränarna inte 
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var nöjda med hur de spelade. I Anderssons (2007) avhandling Idrottens kön – Genus, kropp 

och sexualitet i lagidrottens vardag, där ett herrflag i fotboll studeras, hävdar 

intervjupersonerna att spelarna ofta säger nedlåtande kommentarer till varandra, när de 

presterar dåligt, som direkt kan hänföras till en negativ explicit kvinnosyn. I samma 

avhandling studeras också ett damlag i fotboll, där genomsyras träningarna av uppmuntrande 

kommentarer spelare emellan, vilket står i en bjärt kontrast till hur situationen var i herrlaget. 

 

Vidare har en del av forskning beträffande idrott och kön haft som utgångspunkt att 

identifiera vad som är kvinnligt respektive manligt. Här kommer ett axplock av dessa. RF:s 

rapport Idrott, kön och genus – en kunskapsöversikt, (2003), hänvisar till en studie av Fagrell 

(2003), där pojkar och flickor bland annat fick ta ställning till vad de ansåg vara manligt 

respektive kvinnligt. Av studiens resultat framkommer det till exempel att pojkarna i en hög 

grad var benägna att attraheras till lagidrotter där ett fysiskt kampmoment var påtagligt 

närvarande (ishockey, fotboll), medan flickorna i sin tur attraherades av idrotter som kan 

associeras med skönhet och elegans som konståkning och ridsport (Riksidrottsförbundet, 

2003). Idrotten fotboll är intressant i kontexten att granska närmare. Till saken hör att det är 

den idrott som har näst flest kvinnliga medlemmar och flest manliga medlemmar, 

(Riksidrottsförbundet, 2003). Det är också en idrott där båda könen har samma förutsättningar 

sett till regler och utformning, men som emellertid präglas starkt av manliga normer (Larsson, 

2003). Ett typexempel för det är att herrfotbollen benämns fotboll och att damfotbollen 

benämns damfotboll, vilket sålunda leder till en så kallad genusmärkning (Lindqvist, 2009). 

Avslutningsvis är det i detta stycke värt att understryka att en undersökning genomförd av 

Grahn (2008), med titeln Flickor och pojkar i text och bild. Konstruktioner av genus i 

idrottens läromedel, påvisar att pojkar och män, genom bilder och texter beskrivs som 

idrottare, och flickor/kvinnor beskrivs som kvinnliga idrottare. 

 

Ridsport är ett intressant exempel på en idrott där kvinnor och män tävlar efter samma 

förutsättningar, och inte nog med det, de tävlar också mot varandra på samma villkor, vilket 

bör anses vara unikt inom den organiserade idrottsrörelsen (Andersson & Radovic, 2011). 

Gymnastiken står i bjärt kontrast till nyss nämnda idrott, där det finns klara skiljaktigheter i 

utformningen av grenarna beroende på kön Vidare är det i nämnda studie värt att notera att 

flickorna och pojkarnas föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt sett till 

normer och beteende låg till grund för deras val av idrott (Larsson, 2003).  

 



 

16 

En annan inriktning som har väckt den idrottsvetenskapliga forskningens intresse är 

förhållandet mellan idrott och homosexualitet. Vad forskningen i Sverige anbelangar så visar 

undersökningar att män som är aktiva inom ridsport, och konståkning i en tämligen hög 

omfattning bedöms av andra vara homosexuella. Samma förhållande anses gälla om en kvinna 

är aktiv inom en maskulint fysisk sport som ishockey, och också i viss mån fotboll (Hedborg, 

2011),(Andersson & Radovic, 2011; Apelmo, 2005; Fur, 2003; Andreasson, 2007). Även i 

många andra länder är huvudsakligen frågan om homosexualitet inom den kvinnliga idrotten 

synnerligen aktuell. Detta gäller i synnerhet inom de idrotter som anses vara maskulina som 

fotboll (Walter-Ahrens, 2010; Aitchison & Scraton, 2007; Ravel & Rail, 2007; Andreasson, 

2006)  

 

När det gäller undersökningar som har genomförts i RF:s regi så är informationen i rapporten 

Idrott, kön och genus (2003) noterbar. Den hänvisar till ett flertal olika undersökningar när 

den redogör för nedanstående signifikanta skillnader mellan manlig och kvinnlig idrott: 

 

• Kvinnorna finns inte där pengarna finns 

• Kvinnlig idrott får mindre statligt stöd 

• Pojkidrotten gynnas av kommunala bidrag 

• Kvinnor idrottar utanför idrottsföreningarna 

• Kvinnor missgynnas av offentliga satsningar 

 

Även Jönsson (2006) hävdar att kvinnor i en högre grad än män är benägna att utföra 

idrottsliga aktiviteter utanför den organiserade idrottsrörelsen. År 2005 genomförde 

specialidrottsförbunden (de förbunden som ligger närmast under Riksidrottsförbundet i 

hierarkin i den svenska organiserade idrottsrörelsen) en undersökning som påvisade att 42 % 

av medlemmarna var kvinnor och att 58 % var män. Från samma undersökning går det också 

att urskönja att det inom nedanstående idrotter fanns en majoritet bland de kvinnliga 

medlemmarna: 

 

• Ridsport (87 %) 

• Konståkning (84 %) 

• Gymnastik (83 %) 

• Gång (70 %) 
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• Friidrott (66 %) 

• Simning (66 %) 

• Danssport (62 %) 

 

I nedanstående idrotter utgjorde männen en minst sagt klar majoritet bland medlemmarna: 
 

• Ishockey (97 %) 

• Amerikansk fotboll (94 %) 

• Styrkelyft (92 %)  

 

I en utvärdering av Riksidrottsförbundets jämställdhetsarbete mellan 2005-2010 framgår det 

bland annat att det inom de olika specialidrottsförbunden fanns tydliga målformuleringar 

innefattande verksamhetsmål i sitt respektive förbund, dock så hade dessa mål i en väldigt 

liten omfattning implementerats i det dagliga arbetet och förts vidare till de olika 

medlemsidrottsföreningarna. Vidare kritiseras Idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill för sin 

avsaknad av ett jämställdhetsperspektiv samt att begreppen kön och jämställdhet inte särskiljs 

ifrån varandra. I RF:s verksamhetsberättelse för 2012 hävdade nämnda organisation att 

idrottsrörelsen hade kommit en bra bit på vägen i jämställdhetsarbetet, men att det emellertid 

fanns mycket kvar att arbeta med innan idrottsrörelsen kan betraktas som jämställd. I nämnda 

rapport ges information om att det totala antalet kvinnor inom den organiserade 

idrottsrörelsen uppgick till 47 % år 2012 (Riksidrottsförbundet, 2012). Avslutningsvis bör 

resultatet från rapporten Analys av träningstider omnämnas. I nämnda rapport från 

Riksidrottsförbundet (2007) studerades fördelningen av träningstider bland sju olika 

föreningar inom lagidrotten. Resultaten påvisar att ålder och nivå huvudsakligen utgjorde en 

fördelningsfaktor i detta avseende. Med andra ord så prioriterades ålder och nivå främst vid 

fördelning av träningstider. 

 

2.3 Teoretiska begrepp 
Innan ett par vitala teoretiska begrepp för den föreliggande studien kommer att redogöras bör 

Idrottens jämställdhetsplan, vilken tidigare har vidrörts, samt idrottsrörelsens idéprogram 

idrotten vill, vars innehåll innefattar Riksidrottsförbundets jämställdhetsarbete samt 
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idrottsrörelsens värdegrund 5, omnämnas. Dessa två kan sägas utgöra den normativa policyn 

om hur det bör se ut inom den svenska idrottsrörelsen. 

 

Begreppet jämställdhet, som beskriver det befintliga förhållandet mellan kvinnor och män i ett 

sammanhang (Riksidrottsförbundet, 2003), bör i detta kapitel omnämnas. Andersson & 

Radovic, (2011) hävdar att begreppet jämställdhet bör ses ur fyra olika infallsvinklar: 

• Formell jämställdhet: Här avses att det finns regler, styrdokument och 

målformuleringar som är könsneutrala. 

• Reel jämställdhet: Här avses hur det förehåller sig rent praktiskt i verkligheten i till 

exempel en idrottsförening. 

• Kvalitativ jämställdhet: Begreppet innefattar att kvinnor och män i en föreliggande 

kontext har samma grad av inverkan. 

• Kvantitativ jämställdhet: Här avses att det finns en kongruens mellan antalet kvinnor 

och män i en kontext. 

  

Två ytterligare begrepp som ofta brukar omnämnas inom jämställdhetsforskningen är genus 

och kön. Vad dessa begrepp anbelangar så redogör Jönsson, (2006, s170) för differensen på 

ett exemplariskt sätt: Med kön avses det biologiska könet, medan man med genus avser det 

sociala könet. I distinktionen finns också en förståelse om att kön är stabilt och att genus är 

konstruerad och flytande. Kön skiljer kvinnor från män, medan genus skiljer kvinnlighet från 

manlighet.  

 

Med ovanstående information samt den föreliggande studien i beaktningen har författaren 

använt informationen enligt följande: De fyra olika jämställdhetsbegreppen har tillämpas när 

den tillhandahållna empirin har analyserats. De har utgjort viktiga verktyg när studiens 

övergripande frågeställningar skulle besvaras. För att förstå jämställdhetsbegreppen i de olika 

sammanhangen så är det fördelaktigt om läsaren kan skilja på begreppen kön och genus samt 

förstå dess innebörd. 

 

Till sist är det i denna del värt att fästa en uppmärksamhet vid olika begrep som har som 

utgångspunkt att försöka förklara skillnader mellan manlighet och kvinnlighet. Håkan 

Larssons (2003) rapport Idrottens genus används inledningsvis i detta stycke som 

                                                        
5 http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_33080/cf_394/Idrotten_vill_-_kortversion_av_idrottens_id-progra.PDF 
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referensram. Larsson (2003, s 5) redogör för begreppet konstruktivistiskt perspektiv enligt 

följande: Med detta menas, i samband med kön, att manlighet och kvinnlighet inte är något 

givet, utan något som skapas och återskapas i olika sammanhang. Istället för att säga att 

idrotten grundas i manliga normer, kan man säga att idrotten bidrar till att skapa manliga 

normer, bilder av män och manliga förhållningssätt.  

 

Nästa vitala begrepp är könsteorteiskt perspektiv, vilket beskriver förbindelsen mellan 

grupperna män och kvinnor. Detta perspektiv har, enligt Larsson, använts flitigt inom RF:s 

jämställdhetsarbete. Andreasson (2006) som i sin tur hänvisar till Conell (2003) förklarar 

begreppet hegemonisk maskulinitet, vilket används för att förklara hur graden av maskulinitet, 

med utgångspunkt i ett dominansförhållande, förbinder sig med varandra i en särskild kontext. 

Andreasson (2006, s 3) hävdar följande: Den dominerande maskuliniteten kan liknas vid en 

auktoritet som anger vilka värden och egenskaper som atleter bör eftersträva för att betraktas 

som dugliga.  
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Kapitel 3 Metod 
Metodologiskt utgår denna uppsats från livsberättelsebegreppet i insamlingsfasen av empirin. 

Med begreppet livsberättelse avses att en individ genom sina egna tolkningar berättar om 

vissa valda delar av sitt liv ur ett subjektsperspektiv. I en livsberättelse har vederbörande en 

relativt stor frihet att själv välja berättelsens innehåll. Minne och erfarenheter är i detta 

hänseende två vitala nyckelord. Sociala förhållanden och kultur bör anses vara två ytterligare 

nyckelord i sammanhanget (Snellman, 2009). I den föreliggande studien tillämpades en 

kvalitativ metod med inriktning mot intervjuer. Med hjälp av begreppen jämställdhet, kön och 

genus har intervjupersonernas livsberättelser tolkats och ställts i relation till forskningen för 

att på sätt sättas in ett betydelsefullt sammanhang, vilket har gjorts i syfte att söka svar på 

studiens övergripande frågeställningar. 

 

Vidare var begreppet livshistoria av vikt i föreliggande studie. Andersson, (2013, s 44).  

redogör för begreppet på ett förträffligt sätt i sin avhandling En bro mellan högstadiet och 

gymnasieskolans nationella program. Anderson hävdar följande: livshistoria som 

berättelseform kan vara att presentera och beskriva skolberättelser utifrån den sociala och 

kulturella kontexten där erfarenheterna ägde rum. Livshistoria som utgångspunkt har använts 

i ett flertal genomgripande undersökningar, (Berglund, 2011; Gillberg, 2010; Mattsson, 2011 

samt Strömberg, (2010), så det bör således klassificeras som ett vedertaget begrepp inom 

forskningen. I föreliggande studie har respondenterna episkt redogjort för sina erfarenheter 

från den organiserade idrottsrörelsen med en särskild tonvikt på jämställdhetsperspektivet. I 

deras berättelser har den sociala och kulturella kontexten innehaft en synnerligen signifikant 

relevans. Begreppen livsberättelse och livshistoria är nära besläktade med varandra, men 

inbegriper en väsentlig skillnad: den förra termen riktar fokus på redogörelser för specifika 

händelser i respondentens liv, vilka är förankrade med, dels det kulturella sammanhanget, 

men framförallt den historiska kontexten.  

 

När det gäller framställningen av empirin i resultatkapitlet så har ett hermeneutiskt 

förhållningssätt tillämpats. Ödman (1994, s. 9) redogör för begreppet på följande 

tillvägagångssätt: Hermeneutik handlar om något mycket allmännskligt: att tolka och förstå. 

Att tolka innebär att översätta och på så sätt skapa betydelser. Det är en människa som en 

historia kretsar kring som gör tolkningar på en bestämd tid och plats. Förstå inkluderar till 

exempel den mänskliga existensen med gällande livsförutsättningar (Ödman, 1994). När man 
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tolkar är det viktigt att den enskilde individens tolkningar har sin utgångspunkt i 

dennes/dennas förvärvade teoretiska och praktiska livskunskaper för den aktuella kontexten. 

Förutfattade meningar ska i allra möjligaste mån undvikas (Ödman, 1994). I den föreliggande 

studien har det hermeneutiska förhållningssättet tillämpats efter avslutad transkribering då en 

bearbetning av resultatet tog vid.  

 

3.1. Urval 
I ett första skede bestämdes Linköping med omnejd som angränsningsområde för den 

föreliggande studien. Målsättning var att djupintervjua tolv kvinnliga lagidrottare från sex 

olika idrottsföreningar, varav två aktiva från respektive förening. Studiedeltagarna var och är 

fortfarande aktiva inom sina respektive idrotter. Målgruppen representerade såväl elit- som 

breddidrotten. I övrigt representerade intervjupersonerna följande sex lagidrotter; ishockey, 

fotboll, handboll, volleyboll, innebandy och vattenpolo. Inledningsvis kontaktades aktuella 

idrottsföreningarna per e-post (var vänlig och se bilaga 1) och sedermera de aktiva som hade 

ett uttryckt ett intresse för deltagande i studien.  

 

Det som låg till grund för val av nämnda idrotter var, till att börja med den tidigare redovisade 

undersökningen som Specialidrottsförbunden utförde 2005 på uppdrag av RF, (se sidan 17) 

och dokumentet ”Andelen kvinnliga aktiva”, vilken återfinns på www.rf.se. Enligt nämnda 

undersökningar ansågs idrotterna ishockey och fotboll vara mansdominerade och övriga 

idrotter ansågs vara könsneutrala. Med en mansdominerad idrott avses att det finns en 

majoritet män bland de aktiva medlemmarna. Med könsneutrala avses att det råder en relativt 

jämn fördelning mellan medlemmarna sett ur ett könsperspektiv. Notera att det sålunda var 

det faktiska antalet medlemmar som låg till grund för val av idrotter. Vidare hade det 

befintliga utbudet av idrotter och idrottsföreningar i Linköping med omnejd en betydelsefull 

innebörd. 

 

Nedan redovisas i punktform kort information om respondenterna: 

• Victoria – fotboll – elitnivå 

• Maria – fotboll – elitnivå 

• Sara – vattenpolo – elitnivå 

• Anna – handboll – breddnivå 

• Lizette – volleyboll – breddnivå 

http://www.rf.se/
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• Carina – handboll – breddnivå 

• Frida – volleyboll – breddnivå 

• My – ishockey – elitnivå 

• Susanna – innebandy – breddnivå 

• Josefine – innebandy – breddnivå 

• Ida – vattenpolo – elitnivå 

• Rebecca – ishockey - elitnivå 

 

Ett tillägg till ovanstående information är att samtliga namn är fingerade. För att skydda 

respondenternas identiteter kan inte ålder anges. 

 

3.2. Intervjuförfarandet 
Andreasson, (2007, s 55) redogör för begreppet intervju på ett följande sätt: Syftet med en 

intervju är vanligtvis att på bästa sätt och efter bästa förmåga samla in information om 

individers förstålelser, upplevelser och tolkningar av erfarenheter som har relevans för dem.  

 

I planeringsstadiet inför intervjuerna utformades en intervjuguide innehållande de 

frågeställningarna författaren hade för avsikt att ställa, relevant information för 

respondenterna innefattande den föreliggande studiens syfte, frågeställningar och dess etiska 

aspekter. I intervjuguide fanns avslutningsvis bakgrundsinformation (var vänlig och se bilaga 

2) (Hassmén & Hassmén, 2008; Bryman, 2008 ;Jacobsen, 1993). Den föreliggande studiens 

intervjufrågor delades in i följande teman: bakgrundsinformation, första kontakten med den 

organiserade idrottsrörelsen, den aktiva tiden som medlem och jämställdhetsarbetet inom 

föreningen och inom sin idrott i stort.  

 

Mötesplats för intervjuerna har bestämts i samråd med respondenterna. Samtliga intervjuer 

har genomförts i en lugn miljö. Under intervjuerna ställde intervjuaren till största delen öppna 

frågor till respondenterna, vilket gav dem ett stort utrymme att besvara frågorna efter egna 

önskemål och tolkningar. Med öppna frågor avses frågor som inte fordrar ett ja eller nej svar. 

Motsatsen till öppna frågor är slutna frågor, vilka ställdes i syfte att förtydliga vissa specifika 

företeelser. I övrigt tillämpades bakgrundsfrågor, vilket inkluderar exempelvis ålder och kön, 

samt inledande frågor, vilka ställs i syfte att styra intervjun in på olika teman. (Bryman, 2008; 

Jacobsen, 1993). 
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För att intervjuer i allmänhet och intervjuer med livsberättelseinriktning i synnerhet ska kunna 

genomföras på ett bra sätt så är det av yttersta vikt att intervjuaren är erfaren i den 

föreliggande situationen. Intervjuaren bör inneha kompetensen att, dels kunna hantera 

frågeförfarandet samt att kunna lyssna aktivt på det som sägs, och dels förehålla sig och 

uttrycka sig neutralt och sakligt under hela intervjun oavsett vilken information som 

respondenten delar med sig. Vidare bör intervjuaren ha förmågan att kunna läsa av 

respondentens visuella signaler och visa prov på en god empatisk förmåga för att på så sätt få 

ut ett optimalt resultat av varje enskild intervju (Bryman, 2008; Jacobsen, 1993). Författaren 

till den föreliggande studien hade erfarenhet av intervjuarbete sedan tidigare, vilket i hög grad 

låg till grund för val av livsberättelse som metod. Samtliga intervjuer transkriberades och 

skickades sedermera per e-post ut till varje enskild respondent så att denna hade möjlighet att, 

dels läsa igenom sin transkribering, och dels få möjlighet att göra eventuella ändringar 

(Bryman, 2008) 

 

Författaren är av den åsikten att samtliga intervjuer har genomförts på ett mycket bra sätt. 

Intervjupersonerna föreföll vara avslappnade under hela intervjuerna och de svarade 

öppenhjärtigt på erhållna frågor utan att verka obekväma på något sätt. Intervjuerna 

tillsammans med instruktioner och efterkommentarer tog ungefär 45 minuter. Respondenterna 

hade fått information om att intervjuerna kunde pågå cirka en timme. Mot bakgrund av det 

kunde intervjuerna genomföras i ett lugnt tempo, vilket förespråkas inom forskningen 

(Jacobsen, 1993). 

 

3.4. Generaliserbarhet 
Något som är synnerligen vedertaget inom den kvalitativa forskningen är svårigheten att göra 

generaliseringar utifrån en studies resultat (Bryman, 2008). Med detta i beaktning så går det 

inte att hävda att resultatet i föreliggande studie speglar vad samtliga aktiva kvinnliga 

idrottsutövare inom den organiserade idrottsrörelsen anser om jämställdhetstemat. Dock ska 

det understyrkas att det mycket väl kan vara som så att respondenternas åsikter inom 

jämställdhetstemat kan vara ett vedertaget synsätt bland de kvinnliga lagidrottarna inom den 

svenska idrottsrörelsen. 
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3.4. Reliabilitet och validitet 
Bryman (2008, s. 49) redogör för begreppet reliabilitet på ett följandet sätt: Reliabilitet 

(tillförlitligheten) rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir densamma om 

undersökningen genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 

betingelser. En undersöknings reliabilitet avser alltså trovärdigheten i resultatet i en studie 

som genomförts enligt samma premisser som en annan studie. Enkelt uttryckt skulle det, med 

den föreliggande studien i åtanke innebära att tolv andra idrottare, som representerar samma 

idrotter, från en annan del av Sverige skulle ingå i en likartad undersökning. Om en kongruens 

skulle infinna sig mellan de två olika undersökningsomgångarna skulle således en hög grad av 

reliabilitet kunna urskiljas (Bryman, 2008). I övrigt kan det tilläggas att undersökningens 

intervjuguide, vilken innehöll samma frågor oavsett respondent, renderade i en hög grad av 

reliabilitet samt att intervjupersoner representerade såväl bredd- som elitidrotten. 

 

För att förklara i vilken omfattning det finns en överensstämmelse mellan de olika slutsatserna 

i en undersökning används begreppet validitet inom forskningen (Bryman, 2008). Samma 

författare refererar till LeCompte och Goetz (1982) när denne redogör för begreppen intern 

validitet och extern validitet. Med det förstnämnda avses att en forskare i en undersökning gör 

olika former av observationer som ska finna en kongruens med redovisat forskningsresultat. 

Med det sistnämnda menas i vilken utsträckning resultaten från en särskild 

undersökningskontext kan generaliseras (Bryman, 2008). I den föreliggande studien har en 

intervjuguide, som grundligt har bearbetats, tillämpats i avsikt att vara anpassad till syftet och 

de övergripande frågeställningarna i studien. Således infann sig en relativt hög grad av 

validitet i den föreliggande studien. 

 

3.5 Forskningsetik 
Författaren har genom skriftlig och muntlig information upplyst respondenterna om hur de 

förhöll sig med de olika etiska aspekterna i detta hänseende. Efter att respondent hade fått ta 

del av relevant information fick de ta ställning om de accepterade ett deltagande i den 

föreliggande studien eller inte. 
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Vad de etiska aspekterna anbelangar så är det vidare värt att notera att det finns fyra olika 

etiska principer som vidrörs av Bryman (2008) och i dokumentet Etikregler för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (1999), är av vikt vid studier av denna karaktär: 

• Informationskravet 

• Samtyckeskravet 

• Konfidentialitetskravet 

• Nyttjandekravet 

 

Dessa fyra olika begrepp har inkluderat i informationen som gavs i såväl skriftlig som muntlig 

form till respondenterna innan respektive intervju kunde påbörjas. 

 

3.6 Reflektion angående val av metod 
I ett tidigt stadium hade författaren bestämt sig för att skriva en magisteruppsats med 

inriktning mot jämställdhet inom idrottsliga föreningslivet. Då tidigare forskningsinsatser 

inom området endast har inriktat sig mot kvantitativa undersökningar föll valet på att göra en 

kvalitativ studie. I övrigt ska det tilläggas att författaren ansåg det väldigt viktigt att låta de 

aktiva idrottsutövarna komma till tals och dela med sig av information och sina erfarenheter 

kring idrott och jämställdhet. Författaren ansåg det synnerligen fundamentalt då den 

kunskapen saknades inom den idrottsvetenskapliga forskningen. Hade studien genomförts på 

ett kvantitativt sätt så hade istället enkätundersökningar tillämpats. Dessa hade kunnat 

användas på en större målgrupp, vilket i sin tur hade renderat i resultat som bättre hade kunnat 

spegla populationens uppfattning om idrott och jämställdhet. Emellertid hade dessa utelämnat 

viktig kvalitativ information som behövs inom området. I detta hänseende åsyftas hur de 

aktiva inom idrottsrörelsen (utövare och ledare) uppfattar hur det faktiskt förehåller sig inom 

jämställdhetstemat. 

 

När det gäller utformningen av intervjuguiden så finns det två företeelser som det är värt att 

fästa ett särskilt avseende vid. Inledningsvis så det går i efterhand att konstatera att det hade 

varit fördelaktig att fråga respondenterna om de kände till RF:s mål att idrottsrörelsen ska 

vara jämställd 2017. Svaret på frågeställning hade get ytterligare bra empiri, vilket i sin tur 

troligtvis hade renderat i en bättre slutsats anbelangande respondenternas åsikter om 

jämställdhetsarbetet i stort inom sina respektive idrotter.  
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Till sist hade det varit fördelaktigt om respondenterna hade fått ta ställning till i vilken 

omfattning de ansåg att deras åsikter inom jämställdhetstemat speglade den allmänna 

uppfattningen bland lagkamrater och övriga aktiva inom sin idrott. Svaret på den 

frågeställning hade inbringat ytterligare värdefull empiri till den föreliggande studien när det 

handlar om generaliseringar av dess resultat. 
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Kapitel 4. Resultat 
I detta kapitel kommer den tillhandahållen empiri som bedöms vara mest relevant med tanke 

på studiens syfte och frågeställningar att redovisas och analyseras. Studiens övergripande 

frågeställningar kommer att utgöra dispositionen i kapitlet. De övergripande 

frågeställningarna i den föreliggande studien var enligt nedanstående.  

 

• Hur beskriver de kvinnliga idrottsutövarna jämställdheten inom sina grenar och 

idrottsföreningar? 

• Vilka väsentliga delar framträder i de kvinnliga idrottsutövarnas livsberättelser om 

idrott och jämställdhet? 

• Hur kan innehållet i livsberättelserna bidra till en ökad förståelse för relationen mellan 

idrott och jämställdhet?  

 

Dessa kommer nu att, med hjälp av tillhandahållen empiri att besvaras i turordningen som 

följer.  

 

4.1 Hur beskriver de kvinnliga idrottsutövarna 

jämställdheten inom sina grenar och idrottsföreningar? 
 

Riksidrottsförbundets jämställdhetsarbete mellan 2005-2010 har undersökts. I nämnda 

undersökning så påpekas det till exempel att de olika specialidrottsförbunden uppvisade en 

bristande förmåga att föra vidare, dels budskapet från RF, och dels budskapet och värderingar 

från det egna förbundet vidare till sina medlemsidrottsföreningar. En studiedeltagare ger 

nedan sin syn på hur hon uppfattade jämställdhetsarbetet i stort inom sin idrott:  

 

Jag tycker att mycket hänger kvar i det gamla. Den gamla, lite konservativa 

tankegången… Men det har tagit ett steg på så sätt att en kvinna är damansvarig 

på förbundet. Så det händer saker hela tiden, men det kan bli bättre också. Jag 

upplever det som så att det är mycket mer fokus på herrarna – herrarna hit och 

herrarna dit, herrarna ska gör si, herrarna ska göra så. Mer fokus läggs på 

herrarna och, dels är det väl ett gammalt intresse, kanske, dels så kan det kanske 
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bero på att dom drar in mer pengar och att folk är mer intresserade av dom än av 

tjejerna. 

(My – ishockey) 

 

Den representativa bilden som dock gavs av studiedeltagarnas åsikter inom detta tema är att 

de hade svårt att uttala sig om huruvida det bedrevs något jämställdhetsarbete inom sin 

respektive idrott. Emellertid fanns det dock ytterligare två åsikter som bör vidröras:… i 

jämförelse med de andra fotbollsförbunden ligger Sverige långt fram. Men samtidigt blir man 

besviken när en sådan här incident inträffar som det här med bilen. 

(Victoria – fotboll) 

 

Det här jag nämnde förut om att dom ska utbilda mer kvinnor och ta hand om 

dom och satsar på det är ett väldigt bra initiativ. Det behövs, tycker jag. Det ska 

inte vara en så stor skillnad. 

(Carina – handboll) 

 

Bedriver föreningen någon form av jämställdhetsarbete, som du känner till?, var en av 

frågorna som ingick i den föreliggande studien. Följande citat beskriver väldigt väl det svar 

som gavs överlag till nämnda frågeställning: Nej, inte vad jag känner till. 

(Frida – volleyboll) 

 

En av respondent förde ett klokt resonemang kring vad som skulle behöva hända för att 

föreningen skulle bedriva någon form av jämställdhetsarbete: Jag tror att det skulle krävas att 

vår styrelse satte ner foten lite mer, speciellt dom manliga medlemmarna i styrelsen. 

Egentligen så tror jag att om någon bestämmer vad som är okej så skulle nog ingen 

ifrågasätta det. Men det är bara det att det inte är någon som orkar ta tag i det. 

(Sara – vattenpolo) 

 

Nedan presenteras två citat från respondenter som har bestämda uppfattningar i frågan: När 

det gäller jämställdhet inom föreningslivet så kommer det nog aldrig att bli jämställt 

beroende på att vi har olika fysiska förutsättningar.  

(Josefine– innebandy) 
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I allmänhet om man tittar på jämställdhetsperspektivet så är det jämställt för mig. 

Det känns som att det är en spridning, att dom satsar på olika. Till exempel vi som 

damlag får ändå bra villkor och klubben hjälper till att sponsra oss med grejer 

och så, matchtröjor och lite sånt där. Det känns bra att dom inte lämnar allting 

till elitlaget. Dom satsar ändå på oss.(avkortat citat)  

(Lizette– volleyboll) 

 

Sammanfattningsvis så går det att tolka den tillhandahållna informationen på ett flertal olika 

sätt. Inledningsvis går det att ställa sig frågande till om RF:s jämställdhetsarbete 

överhuvudtaget implementeras i de olika specialidrottsförbundens verksamhet. Vidare är det 

relevant att ställa sig frågande till om nämnda förbunds jämställdhetsarbete implementeras i 

de enskilda medlemsföreningarnas verksamhet. Två ytterligare frågor är: bedrivs det något 

jämställdhetsarbete inom de olika specialidrottsförbunden?, bedrivs det något 

jämställdhetsarbete i de enskilda föreningar som de aktiva representerar? Till sist är det viktigt 

at ställa sig frågande till: om de genomförs jämställdhetsarbete i en idrottsförening, varför 

involveras inte de aktiva i den processen? Beror på det att föreningen har en bristande 

förmåga att nå ut med sitt budskap?, eller kan det tänkas bero på att de aktiva inte är 

intresserade av jämställdhetsfrågan?  Med den sistnämnda frågan och den föreliggande 

studiens resultat i beaktning går det att fastslå följande: samtliga respondenterna anser att 

jämställdhetsfrågan är viktig och att den i en hög grad bör genomsyra sin förenings 

verksamhet. Huvuddelen av respondenterna uttryckte vidare att det fanns ett behov av att 

bedriva ett jämställdhetsarbete inom sin förening. Författaren kommer att återkomma till 

diskussionen kring jämställdhetsarbete i stort inom den svenska idrottsrörelsen i efterföljande 

kapitel. 

 

Jämställdhetsutvecklingen inom respektive idrott uppmärksammades också i den föreliggande 

studien. Detta var ett område som respondenterna överlag också hade vissa svårigheter att 

uttala sig om. Dock finns det även här undantag: Jag kan inte så detaljerat om arbetet och så, 

men jag tycker att damfotbollen har gått fram väldigt mycket. Alltså för 10 år sedan fanns det 

ingen som kunde spela heltid, alltså vara avlönad på heltid. Nu är det ju väldigt många som 

gör det. 

(Victoria – fotboll) 
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Jag tycker att det blir bättre och bättre. När jag började med damhockey så fick vi 

väldigt dåliga tider och allting kostade för oss. Det är betydligt bättre för oss nu. 

(Rebecca – ishockey) 

 

Sammanfattningsvis hade alltså respondenterna huvudsakligen svårt att ge sin syn på 

jämställdhetsutvecklingen inom sin idrott. Det finns rimliga belägg för att orsaken till det 

innehar samma svar som i föregående tema: specialidrottsförbunden och RF är inte tillräckligt 

bra på att marknadsföra sina respektive jämställdhetsinsatser alternativt att det inom de olika 

specialidrottsförbunden i regel inte genomförs något jämställdhetsarbete och att det sålunda 

inte finns något konkret att ta ställning till. Detta till trots så kunde en del av respondenterna 

ändock se en positiv trend inom sina respektive idrotter genom till exempel ett ökat antal 

kvinnliga medlemmar och ett ökat medieintresse. 

 

Vidare fick studiedeltagarna ge sin syn på hur de trodde att det kommer att se ut inom sin 

idrott när det gäller jämställdhet om fem år. Noterbart på denna frågeställning är att samtliga 

respondenter hoppades och trodde att det kommer att vara fler kvinnliga medlemmar i sina 

respektive idrotter. Merparten av dessa trodde också att det kommer att finnas fler kvinnliga 

tränare. I nedanstående två citat för respondenterna kloka resonemang anbelangande 

situationen i sina respektive idrotter. 

 

Förhoppningsvis har dom som är yngre nu kommit upp sig och stannat kvar. Dom 

jobbar ju mycket på att få in både killar och tjejer i sporten. När antalet tjejer 

ökar så tror jag att dom kommer att arbeta mer för att dom ska stanna. Det är 

ingen poäng att försöka få in fler tjejer om dom sedan slutar för att dom inte blir 

prioriterade. Jag hoppas att dom jobbar för att dels tjejer, men också för att 

killar, ska hänga kvar. 

(Sara – vattenpolo) 

 

Jag tror att det kommer att bli bättre. Damfotboll är ju en ung sport. Det var först 

på 70-talet som det tog fart. Och det känns som att det växer för varje år. Det är 

fler tjejer som spelar fotboll…så det kommer att växa. Och jag hoppas att det ska 

bli mer accepterat. Det har blivit mer i media känns det som, med EM i somras 

och att det här med bilen blev en stor grej och Zlatans uttalande. Media hoppar 

på det här med att belysa hur det ser ut. Det tror jag kan vara ett bra sätt för att 
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ändra folks uppfattningar. Sen blir ju också kvalitén på damfotbollen bättre hela 

tiden tycker jag…så att förhoppningsvis…i och med att fler och fler kan spela och 

träna mer och inrikta sig på fotbollen så blir kvalitén bättre och att intresset på så 

vis kan öka. 

(Victoria – fotboll) 

 

Pam. R. Sailors (2013) hävdar att den kvinnliga idrotten skulle bli mer konkurrenskraftig 

gentemot männens om den gavs samma förutsättningar och uppmärksamhet. Detta synsätt var 

i en hög grad vedertaget i den föreliggande studien. Följande citat utgör ett typexempel på det: 

Jag skulle vilja säga ekonomiska förutsättningar, marknadsföring, större utrymme medialt, 

lättillgängligt för tjejer att börja spela. Samma regelverk för tjejer och killar. 

(My – ishockey) 

 

I övrigt så är det i denna kontext noterbart att det fanns ett påtagligt uttalat önskemål om att 

det borde finnas fler kvinnliga tränare. Följande två citat exemplifierar detta väl:  

 

Det jag tänker mer på är att försöka få in fler kvinnliga tränare – framför allt 

inom damhandbollen. Det är väldigt få tjejer/damer/kvinnor som har lag. Det är 

ju också för att det inte finns några tjejtränare. Och det är jättetråkigt, men dom 

som vill ställa upp ska ges chansen att göra det. 

(Anna – handboll) 

 

Till att börja med så skulle jag vilja få ut fler duktiga tjejer som kan bli tränare 

och kanske också kan bli profiler på något sätt. Det behövs profiler som kan locka 

tjejer till att börja spela. Sen har vi också det här att man behöver ha kvar fler 

tjejer längre. Många slutar i en tidig ålder. 

(Josefine – innebandy) 

 

Vidare är det i denna del värt att uppmärksamma att flera respondenter var av den åsikten att 

damidrotten inte skulle jämföras med herridrotten. En respondent menade att föreningarna 

behöver satsa mer likvida medel på sina respektive damverksamheter för att på sätt ge sina lag 

en möjlighet att utvecklas, vilket i sin tur kan rendera i en finansiell avkastning. Samma 

respondent menade också att idrottsföreningar behöver bli bättre på att skapa en attraktiv 

produkt som lockar åskådare. Hon resonerade enligt följande: Det är inte bara själva 
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matchen, utan det ska hända något innan och i pausen… Sen också att man fokuserar på att 

skapa idoler. 

(Maria – fotboll) 

 

Vidare ska det nämnas att två av respondenterna bestämt hävdade att damidrottare behöver 

träna hårdare för att på så sätt förbättra sin fysiska förmåga och således kvalitén på spelet. Det 

hävdade också att kraven behöver bli hårdare beträffande den fysiska statusen. Vi behöver 

träna på samma sätt som killarna, menade de. Här kommer ett exempel: … Jag vet att dom 

brukar ta fram häckar till killar som dom ska hoppa över. Det borde dom också göra med oss 

tjejer. Vi behöver också hoppa. 

 (Anna – handboll) 

 

För att den kvinnliga idrotten ska vidareutvecklas så krävs det att fler kvinnor blir medlemmar 

inom den organiserade idrottsrörelsen. En viktig faktor inom detta tema är att det också 

behövs fler kvinnliga tränare. En möjlig hypotes är att fler kvinnliga tränare kan leda till att 

fler tjejer attraheras till idrottsrörelsen för att sedan stanna kvar under en längre tid än vad 

fallet är för närvarande. Med andra ord så behöver idrotten också bli en kvinnlig domän. När 

det handlar om utvecklingen av damidrotten kan de respondenterna som hävdar att det 

behöver ställas större krav på de aktivas fysiska förutsättningar ha en viktig poäng. Mer 

intensiv träning i så matchlikna situationer som möjligt kan nog vara att föredra i denna 

kontext. Dock ska det understrykas att det är svårt att göra en rättvis bedömning huruvida den 

fysiska träningen behöver bli hårdare då det etnografiskt inte har studerats ute på fältet. En 

ytterligare viktig företeelse när det gäller utvecklingen av damidrotten är att vidareutveckla 

den produkt, d.v.s. matchen, som levereras till besökarna. Ett flertal studier påvisar att 

sportkonsumenter inte längre nöjer sig med att se matchen, de vill bli underhållna i en större 

omfattning. Mot bakgrund av det krävs det att det inom de olika föreningarna finns personella 

resurser som har gedigna kunskaper om hur det går att skapa ett attraktivt matcharrangemang 

samt vad som ligger till grund för att en individ besöker ett idrottsevenemang och vad 

denne/denna vill uppleva på plats. När det gäller mediebevakningen av damidrotten så 

kommer författaren att återkomma till det i nästföljande tema.  

 

Till sist vill författaren understryka att när det gäller utvecklingen av damidrotten, likväl som 

när det handlar om utvecklingen av herridrotten, så behövs det i mångt och mycket likvida 

medel. De ekonomiska förutsättningar inom damidrotten och herridrotten ser väldigt olika ut, 
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vilket i en hög omfattning bör anses utgöra ett hinder för damidrotten att utvecklas i en 

önskad omfattning. I denna kontext handlar det således om att titta på vilka olika företeelser 

som en förening kan utveckla inom sin organisation med en så liten ekonomisk insats som 

möjligt, vilket är svårt. Exempelvis finns det mycket forskningsresultat som det går att ta del 

av kostnadsfritt. I övrigt finns det rikligt med litteratur inom området som det går att köpa till 

en billig kostnad. En av respondenterna hävdade att den enskilda föreningen behöver göra 

någon form av ekonomisk satsning för att på så sätt kunna tjäna mer pengar på sin 

damverksamhet. Respondenten sätter därmed fingrarna på ett centralt problemområde. En 

möjlig hypotes inom detta tema är att en majoritet av de föreningar som vill utveckla sin 

damverksamhet inte har tillräckligt med ekonomiska resurser för att göra det och följaktligen 

inte vågar göra en ”chansning”. 

 

4.2 Vilka väsentliga delar framträder i de kvinnliga 

idrottsutövarnas livsberättelser om idrott och 

jämställdhet? 
 

Pam. R. Sailors (2014) hävdar i sin studie som undersöker förhållandet mellan den manliga- 

och den kvinnliga idrotten att den sistnämnda i många avseenden nedvärderas. Detta resultat 

ligger delvis i linje med resultatet från den föreliggande studien. Här ges två exempel då 

respondenterna redogör för sina erfarenheter av omgivningens reaktioner på deras val av 

idrott: Ja, jag har fått höra killar säga ”daminnebandy är inte så kul att titta på”, sånt har 

man ju fått höra, men det händer inte så ofta. En del har sagt att idrotten är en fjollig sport. 

(Josefine – innebandy) 

 

… Sen kan man också säga att man ibland också får höra en del kommentarer om 

damfotboll. Vissa har en negativ syn på det. Då kan man få höra att ”ni är inte 

bra” och ”ni förlorar mot pojklag”. Men det övervägande är positivt. 

(Victoria – fotboll) 

 

Den sista meningen i ovanstående citat är viktig att understryka. Den beskriver väldigt bra den 

representativa situationen för samtliga studiedeltagare. Vidare påvisar studieresultat från 
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bland annat Apelmo (2005) och Andreasson (2006), att de kvinnliga idrottare som deltog i 

deras studier fick utstå negativ respons angående deras idrottsutövande samt höra nedlåtande 

kommentarer beträffande deras val av idrott. Deltagarna i den föreliggande studien vittnade 

om att de också fått höra nedlåtande kommentar som de ansåg kunde hänföras till att de var 

tjejer.  

 

Ja, det tycker jag att man får höra. Man får höra att ”killarna är bättre än 

tjejerna”. Och mycket med fysiken att göra. ”Dom är längre och hoppar högre än 

vad tjejerna gör”, ja, och bättre bollkontroll. Ja, alltså det är ju tråkigt att höra. 

Just det där med fysiken är ju inget som vi kan göra något åt. Man är ju skapta 

olika, men det är ju självklar tråkigt att höra att tjejer är sämre. 

(Frida – volleyboll) 

 

När det gäller målgruppen för dem som uttalade sig negativt så var svaret 

entydigt…det är ju definitivt mer killar som är ifrågasättande om ens idrott. Jag 

tror att det beror på att killar känner sig hotade av tjejer, att tjejer kan göra 

allting som killar kan göra – det beror på det… 

(Sara – vattenpolo) 

 

Det är väl äldre män som säger så. Yngre killar tycker ändå att vissa tjejer kan 

spela handboll väldigt bra, men det är just dom äldre som sitter på läktaren som 

menar att det var bättre förr. 

(Anna– handboll) 

 

Deltagarna i den föreliggande studien fick ta ställning i vilken omfattning de fått höra 

nedlåtande kommentarer med ett innehåll av sexism som de ansåg kunde hänföras till att de 

var tjejer. Det fanns fyra olika svarsalternativ: aldrig, sällan, ibland eller ofta. 

Stapeldiagrammet nedan påvisar fördelningen mellan de olika svarsalternativen. 
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Sammanfattningsvis uppfattade den föreliggande studiens deltagare att de har fått höra 

nedlåtande kommentarer, dels beträffande deras praktiska idrottsutövande, och dels på grund 

av deras könstillhörighet. Målgruppen som yttrade sig negativt och nedlåtande var, i princip, 

bara män, i synnerhet äldre män. En möjlig hypotes inom detta tema är att idrotten från början 

skapades av män för män (Lindroth & Norberg, 2002). Så sent som på 1960-talet fanns det 

synsättet kvar i det svenska samhället. Vid nämnda tidpunkt var den allmänna uppfattningen 

att kvinnorna inte skulle ägna sig åt idrottsutövning (Lindroth & Norberg, 2002). Mot 

bakgrund av denna redogörelse finns det sålunda rimliga belägg för att äldre män, som är 

uppvuxna med det beskrivna synsättet, har det kvar i sinnet och att det för dem är helt 

naturligt att män ska ägna sig åt idrottsutövning medan kvinnorna inte ska göra det. Vidare 

kan det mycket väl vara som så en del av förklarningen, precis som en av respondenterna är 

inne på, kan förklaras genom att män känner sig hotade av att tjejer kan idrotta och hanterar 

det genom att säga nedlåtande kommentarer om deras idrottsutövande. 

 

En ytterligare viktig faktor i detta tema är att den manliga idrotten, betraktat ur ett 

massmedialtperspektiv framställs som den naturliga, riktiga idrotten. Ett typexempel på det är 

att herrfotbollen benämns fotboll och damfotbollen benämns damfotboll. Ett annat bra 

exempel är att manliga idrottsstjärnor benämns som stjärnor och kvinnliga idrottsstjärnor 

benämns som just det. På så sätt trivialiseras och nedvärderas den kvinnliga idrotten, 

(Lindqvist, 2009), vilket troligtvis till viss del kan ligga till grund för förekomsten av 

nedlåtande kommentarer. 

 

I studier av Fagrell (2003) och Larsson (2003) framkommer det av resultaten att fysiska 

idrotter som ishockey och fotboll i hög grad bör klassificeras som mansdominerade idrotter då 

pojkar i en betydligt större omfattning än flickor attraheras till dem. Emellertid bör det dock 

understrykas att idrotten fotboll är den näst största kvinnliga idrotten, sett till det faktiska 
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antalet utövare (Riksidrottsförbundet 2003). Mot bakgrund av det är det relevant att ställa sig 

frågan om fotboll är en mansdominerad idrott. De två fotbollsspelande respondenterna i den 

föreliggande studien fick ta ställning till det påståendet. 

 

Du menar om man kan se det som killsport? Nej, det tycker jag inte. Det är 

samhället som har gjort det till en killsport. Att en kille ska spela fotboll, att deras 

muskler är större och att deras fysik är bättre men egentligen måste man bara 

kolla på att det är en sportsgren. Och då kanske det går långsammare för tjejer 

och snabbare för killar. Och det har man pratat om, att man inte ska jämföra 

killar och tjejer inom sport. Man måste liksom kolla på sporten som en tjejsport 

då tjejer spelar fotboll och som en killsport då killar spelar fotboll. 

(Maria – fotboll) 

 

Ja, det tycker jag. Absolut är det en mansidrott. Dels för att det är betydligt fler 

män som utövare det. Och det är mycket större sport. Det ser man till exempel på 

inkomstfördelningen… Sen är det också att man måste försöka få bort den här 

synen på damfotbollen, att den inte ska jämföras med herrfotboll och anses vara 

dålig. Utan man ska se prestationen och se den som bra i relation till de andra 

som utövar den. Jag tycker inte att man kan jämföra två olika sporter med 

varandra och tycka att den andra är så dålig… 

(Victoria - fotboll) 

 

När det gäller idrotten ishockey så är en ansenlig majoritet av medlemmarna män. Betraktas 

den sålunda som mansdominerad av de ishockeyspelande studiedeltagarna? Den förste 

spelarens svar lydde enligt följande: Det beror på hur man ser det. Sett till antalet utövare så 

är den mansdominerad. Men sett till sporten i sig så ser jag inga…jag kan inte se att den 

tillämpas för det ena eller det andra könet. 

(My – ishockey) 

 

Även den andra ishockeyspelaren var inne på samma linje: Man säger alltid damhockey när 

man pratar om damer och hockey när man pratar om herrar. Men, det är väl egentligen 

ingenting som jag tänker på, men många tänker att det är en manlig idrott. Damhockeyn har 

ju blivit så mycket större nu. Nu är det inte konstigt att se en tjej spela med killarna som det 

kanske var förr. Det var mer uppmärksammat då. Nu är det mera en vanlig sak. 



 

37 

(Rebecca – ishockey) 

 

I en undersökning av specialidrottsförbunden (2005) där fördelningen mellan de kvinnliga och 

manliga medlemmarna inom de olika idrotterna studerades framkom det att idrotter som 

handboll, innebandy och volleyboll i hög grad bör anses vara könsneutrala. Den bilden 

speglade också förhållandet i den föreliggande studien. Här ges tre exempel: Jag kan faktiskt 

inte säga att det är nåt av det, att det är det ena eller det andra. 

(Anna – handboll) 

 

Jag skulle tro att der mer förr i tiden var en mansidrott… Jag var på SM-finaler i 

Malmö för två helger sen och då sa dom att det var 11 000 på herrarnas match 

och 8 000 på damernas match. Det var jag verkligen imponerade av. Det var en 

bra publiksiffra även på damernas match. Det var inte en så stor skillnad som jag 

hade förväntat mig. Jag tror att det har blivit mer och mer att accepterat att 

damerna spelar innebandy. 

(Susanna – innebandy) 

 

Dom flesta andra tycker nog att det är en mansidrott. Jag tycker att det är en 

blandad sport. Det finns både blandade lag, och tjejlag. Först när man är yngre 

så kör man blandade lag, och det är superkul, sen så kör man bara med tjejer, 

vilket också är superkul. Jag tror också att killarna tycker att det är lika kul, så 

idrotten är könsneutral, tycker jag. 

(Ida – vattenpolo) 

 

Idrotterna fotboll och ishockey är som sagt två idrotter som starkt präglas av manliga normer 

och manlig kultur. Detta blir väldigt påtagligt då t.ex. 97 % av medlemmarna inom Svenska 

Ishockeyförbundet är män. Vidare bör det tilläggas att det är olika regelverk för herrar och 

damer inom nämnda idrott, vilket troligen inte hjälper till att göra idrotten mer jämställd. Vad 

fotbollen anbelangar så har den många kvinnliga medlemmar, precis som den har många 

manliga medlemmar samt samma regelverk, ändock finns det stora skillnader när det gäller 

förutsättningar, uppmärksamhet och mediebevakning. Situationen bör här betraktas ur ett 

konstruktivistiskt perspektiv. Med nämnda perspektiv i åtanke så skapar och bibehåller den 

aktuella situationen ojämna förhållanden inom ovannämnda hänseenden genom att 
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manligheten genomsyrar nämnda idrotter. I detta tema har massmedia en synnerligen 

betydelsefull funktion, vilket författaren kommer att återkomma till i nästa kapitel. 

 

När det gäller de övriga idrotterna som studerats; handboll, volleyboll, innebandy och 

vattenpolo, så var en majoritet av respondenterna av den åsikten att den idrotten som de 

representerade var könsneutral. Detta kan ha sin naturliga förklarning i att nämnda idrotter, 

sett till antalet utövare, bedöms vara könsneutrala, (Riksidrottsförbundet, 2005), samt att det 

huvudsakligen inte förekommer någon form av genusmärkning på samma sätt som inom 

fotbollen och ishockeyn (Lindqvist, 2009). Ett ytterligare fundamentalt tillägg i kontexten är 

att det inte finns lika mycket likvida medel i omlopp i de sporterna i jämförelse med fotbollen 

och ishockeyn. Således blir det, rent generellt, inte lika stora skillnader mellan vad en 

herrspelare och en damspelare tjänar på sitt idrottsutövande. Med det konstruktivistiska 

perspektivet i beaktning så går det här att fastslå att det synsättet har en låg grad av inverkan 

på nämnda idrotter i förhållande till idrotterna fotboll och ishockey. 

 

Inom temat fördelning av träningstider går det att fastslå följande: herrlagen får i första hand 

välja träningstider utifrån deras egna önskemål. Därnäst får damlaget, och i vissa fall också 

juniorlaget, välja träningstider. Huvudorsaken till det var att herrlagen i regel spelade högre 

upp i seriesystemen. Här kommer ett par exempel som styrker detta utlåtande: Ja, det är som 

så att herrarna får väldigt mycket sporthallstider och de är i sporthallen som vi äldre lag 

spelar våra hemmamatcher. Vi har haft en träning i veckan i sporthallen medan herrarna har 

haft tre träningar i veckan. 

(Anna – handboll) 

 

Så kort sagt så delar de på något vis ut tiderna utifrån mängden man tränar och 

vilken nivå man kör på , men inte i den grad att någon får de sämsta tiderna och 

någon bara de bästa, de  kompenserar så alla blir skapligt nöjda.  Men jag anser 

detta bara är rätt, för om man kör på exempelvis elitnivå, så behöver man flera 

träningstider osv. 

(Lizette– volleyboll) 

 

Ja, det är det ju, eftersom lagen inte har samma nivå och förutsättningar på grund 

av att vi inte drar in lika mycket pengar till föreningen. Vi tränar på kvällstid och 

herrarna tränar på dagtid. Det är ju vi och juniorerna som inte ligger lika högt 
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upp på rankningen. Samtidigt, om man jämför med de tiderna vi hade förut, så 

har vi fantastiska träningstider på grund av att många arbetar heltid och studerar 

heltid. 

(My – ishockey) 

 

I Riksidrottsförbundets rapport Analys av träningstider från 2007 framgår det av resultaten att 

ålder och nivå låg till grund för fördelningen av träningstider. Med den föreliggande studiens 

resultat i beaktning så finns det rimliga belägg för att det finns en viss grad av kongruens 

mellan de olika studieresultaten. Dessa resultat känns överlag inte särskilt förvånande. Att de 

yngre lagen tilldelas de tidigare träningstiderna och de äldre lagen de senare träningstider 

känns fullständigt naturligt. Vidare är det naturligt att träningstider fördelas efter den nivån 

som de olika lagen spelar på. Ett högre rankat lag har i regel ett större behov av träningstider. 

En möjlig hypotes är att det kan vara som så att herrlagen i regel tränar fler gånger per vecka, 

vilket följaktligen renderar i att de tilldelas fler träningstider på kvinnornas bekostnad, vilket i 

sin tur kan leda till en missuppfattning att en fördelning sker enbart på grund av 

könstillhörighet. 

 

4.3 Hur kan innehållet i livsberättelserna bidra till en 

ökad förståelse för relationen mellan idrott och 

jämställdhet?  
 

Vilka förväntningar har du på dig själv i din förenings jämställdhetsarbete?, var en 

frågeställning som vidrördes under intervjuerna. Sammanfattningsvis så var det den frågan 

som respondenterna hade svårast att besvara. Följande två citat exemplifierar detta väl: Den 

var svår….jag fokuserar mycket på vad jag kan göra på planen. 

(Maria – fotboll) 

 

Jag vet inte vad jag själv kan bidra med, men det är väl att man sprider till andra att 

volleyboll är en sport som är öppen för alla. 

(Lizette– volleyboll) 
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Under intervjuprocessen valde författaren att inte redogöra för någon bestämd definition av 

begreppet jämställdhet. Orsaken till det var att var och en av respondenterna själva skulle få ta 

ställning till vad begreppet jämställdhet innebar för dem och besvara frågorna efter sina egna 

tolkningar. Rent allmänt kan begreppet jämställdhet framställas som ett diffust, omfattande 

begrepp som är svårt at förklara på ett enhetligt sätt. Inom forskningen har exempelvis 

Andersson och Radovic (2011) delat in jämställdhetsbegreppet i fyra olika begrepp (se sidan 

17). Således finns många olika tolkningar av det, vilket troligtvis kan ligga till grund för att, 

dels respondenterna hade svårt att bilda sig en uppfattning om det eventuella 

jämställdhetsarbete som genomförs i respektive specialidrottsförbund, och dels i en den egna 

föreningen samt vilka förväntningar vederbörande hade på sig själv i sin förenings 

jämställdhetsarbete. Gemene mans tolkning av begreppet jämställdhet är sannolikt att kvinnor 

och män ska ha samma rättigheter. Den tolkningen kan, rent allmänt, låta enkel, men om 

tankegången implementeras in i en idrottsförenings verksamhet så blir det komplext. I en 

idrottsförening där det bedrivs verksamhet för såväl herrar som damer så kan begreppet 

jämställdhet innefatta ett flertal olika företeelser. Till att börja med har vi fördelning av 

ekonomiska resurser, som oftast brukar vara det området som flest personer hänvisar till. 

Vidare kan det inkludera fördelning av träningstider och material, tillgång till faciliteter för 

bedrivning av träningsverksamhet, en lika fördelning av tränare från båda könen, en lika 

fördelning av antalet lag för herrar och damer, en lika könsfördelning bland representanter i 

styrelsen och klubbledning, värdering och betydelsen av dam- respektive herrverksamheten 

och marknadsföring. Följaktligen är det minst sagt många olika företeelser som kan 

inkluderas i en förenings jämställdhetsarbete, vilket kan göra det svårt att bedriva ett 

jämställdhetsarbete. I sammanhanget är det också viktigt att konkretisera vilken/vilka form/er 

av jämställdhet som önskas. I kontexten bör en reell jämställdhet och en kvalitativ 

jämställdhet huvudsakligen eftersträvas (Andersson och Radovic 2011). I övrigt när det gäller 

de enskilda föreningar så måste de bli bättre på involvera de aktiva i föreningens verksamhet. 

De måste sprida ut sina värderingar, mål och visioner för hur föreningen ska bedrivas samt 

vilka verksamhetsfrågor de anser är viktiga, och sist, men inte minst, vad varje enskild individ 

kan bidra med för att skapa ett bra klimat i föreningen, med andra ord så måste de aktiva 

känna en delaktighet.  

 

I den ursprungliga intervjuguiden fanns ingen fråga med som vidrörde hur de aktiva 

uppfattade mediebevakningen av sin idrott. Orsaken till det var medieperspektivet inte 

inkluderades i studiens övergripande teoretiska perspektiv. Dock går det inte bortse från det 
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faktum att media vidrördes i samtliga intervjuer samt dess inverkan på skapandet av en 

jämställd idrottsrörelse. Det sistnämnda kommer att beröras i reflektionskapitlet. 

Uppfattningen överlag bland respondenterna var att media var mer benägna att fokusera på 

herrlaget i de olika föreningarna. Nedanstående två exempel påvisar detta på ett föredömligt 

sätt. 

 

Den är ju i princip bara på herrlaget. Damlaget har fått några annonser i 

tidningen under året…. Vi skickar in artiklar före och efter varje dammatch. Det 

slutar med att vi får en liten kolumn ibland. Herrlaget får ett helt uppslag… 

Överlag, om man tittar på volleybollen som sport, så får inte vi särskilt mycket 

uppmärksamhet i media 

(Frida – volleyboll) 

 

Om man tittar till exempel på Corren (Östgöta Correspondenten ,författarens 

anmärkning) här i Linköping så har dom skrivit en del om herrlaget som spelar i 

SSL medan damerna som spelar i division 1 fått en väldigt liten uppmärksamhet. 

Det är mer fokus på killarna. När vi kom hem från SM nu med Östgötalaget. Det 

var innan påsk. Det gick jättedåligt för oss medan killarna gick och vann. Det 

stod en liten spalt om killarna. Det var inte ens nämnt att vi hade varit där. Det 

var egentligen skönt att dom inte skrev något om hur det gick för oss, men att man 

inte ens benämner det är dåligt. Om det har varit tvärtom så hade de troligtvis 

skrivit att killarna hade varit där. Jag tycker att man kan se en skillnad där 

(Susanna – innebandy) 

 

Ja, det är väl ingen större mediebevakning. Här i Linköping så har killarna varit 

med i tidningen ett par gånger. Om vattenpolosporten skulle få en större plats i 

media skulle nog fler bli intresserade. Man kanske behöver uppmärksamma det 

mer genom att informera om kommande matcher i tidningarna, även när det 

handlar om en seriematch. 

(Ida – vattenpolo) 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera av den föreliggande studiens resultat att herrlagen i 

de olika föreningar som studerats tilldelades ett klart större massmedialt utrymme än sina 

kvinnliga motsvarigheter. När det gäller mediebevakningen i stort av deras idrotter så var 
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deltagarna av den åsikten att deras respektive idrotter tilldelades en väldigt liten exponering 

medan herrishockeyn och herrfotbollen tilldelades ett väldigt stort massmedialt utrymme. Den 

massmediala bevakningen av idrotten i allmänhet och damidrotten i synnerhet kommer att 

begrundas utförligt i efterföljande kapitel. 
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Kap 5. Diskussion 
 

Som tidigare angetts i denna uppsats så har RF huvudansvaret för att den svenska 

idrottsrörelsen ska vara jämställd år 2017. Det övergripande målet för jämställdhetsarbete har 

tidigare redogjorts, men tåls att upprepas: 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. 

 

Ovanstående citat utgör alltså målet för RF:s jämställdhetsarbete. Tyvärr är målet väldigt 

diffust. Till att börja med så är det synnerligen oklart vad som avses med alla nivåer och alla 

områden. När det gäller RF:s strävan att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter uppstår också ett par frågor. På vilket sätt kan det mätas? Hur går 

det att se att målet är uppnått?  Hur kommer uppföljningen att ske? Är målet överhuvudtaget 

realistiskt? Vidare är det väldigt intressant att ställa sig frågan: vilken/vilka strategier kommer 

RF att använda sig av för att uppnå målet. Strategin, som borde anses vara viktigare än själva 

målet i sig, lyser här verkligen med sin frånvaro. Utan en genomarbetad strategi så är det 

väldigt svårt att uppnå ett specifikt mål. Till saken hör att RF på ungefär på samma sätt har 

utformat mål som ska uppnås ett specifikt år vid tidigare tillfällen, dock utan någon större 

framgång. 

 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang så går det dessvärre inte att komma till någon 

annan slutsats än att det är en utopi att den svenska idrottsrörelsen kommer att vara jämställd 

2017. Idrottens jämställdhetsplan utgör inget annat än en verkningslös pappersprodukt, vilket 

också resultatet från en utredning av nämnda organisations jämställdhetsarbete mellan 2005-

2010 påvisar (Riksidrottsförbundet, 2010). Nämnda undersökning påvisar vidare att det i 

idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill inte finns med något jämställdhetsperspektiv, vilket 

känns väldigt märkligt. Larsson (2003) hävdar att det jämställdhetsarbete som bedrivs i RF:s 

regi genomsyras av ett könsteoretiskt perspektiv. Med tanke på den reella situationen så finns 

det rimliga belägg för att ett jämställdhetsperspektiv måste inkluderas i RF:s 

jämställdhetsarbete. 

 

Det känns som att Idrottens jämställdhetsplan, och jämställdhetsmålet för 2017 endast utgör 

ett arbetsmaterial som har blivit upprättat på direktiv från landets politiker. En möjlig hypotes 
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med en relativt stark substans är att RF får statliga bidrag för att de har upprättat en 

jämställdhetsplan för idrottsrörelsen. Det är en produkt som ser vacker ut, men kan RF själva 

ha makten att bestämma om idrottsrörelsen ska vara jämställd eller inte? De kan med sina 

kunskaper utbilda specialidrottsförbunden i frågor som vidrör jämställdhet och sprida parollen 

till politiker, massmedia och övriga samhället att idrottsrörelsen ska vara jämställd och på så 

sätt i viss mån inverka på fördelningen av statliga bidrag tilldelade idrottsrörelsen. Detta är 

något som författaren förespråkar i denna kontext. Med det befintliga upplägget i beaktning 

känns det befogat att ställa sig följande fråga: vill RF att idrottsrörelsen ska vara jämställd? 

Om svaret på frågeställning är ja så känns det som att de i så fall borde lägga ner betydligt 

mer tid och engagemang på att arbeta fram en arbetsmetod som kan implementeras i 

idrottsrörelsen.  

 

Rapporten Idrott, kön och genus, (2003) framlägger bevis för att den kvinnliga idrotten 

tilldelas mindre statligt stöd än den manliga idrotten, och att den också missgynnas av 

offentliga satsningar vilket är fullständigt horribelt. Om RF vill att idrottsrörelsen ska vara 

jämställd så borde de med krafttag arbeta för att bryta den negativa situationen. Det är väldigt 

motsägelsefullt att RF, enligt dem själva, aktivt arbetar för att skapa en jämställd idrottsrörelse 

när de årligen accepterar att det tilldelas mer likvida medel från staten till den manliga 

idrotten. I sammanhanget ska det också omnämnas att pojkidrotten tilldelas mer kommunala 

bidrag än flickidrotten (Riksidrottsförbundet, 2003). Nämnda tillvägagångssätt borde i en stor 

omfattning ligga till grund för en kontext som i en hög grad genomsyras av ett 

konstruktivistiskt perspektiv. Till RF:s försvar så kan det mycket väl vara som så att de har en 

hög ambitionsnivå, och också en vilja, när det gäller att skapa en jämställd idrottsrörelse som 

inte bara ska innefatta en formell jämställdhet i from av policy dokument och liknande. Till 

saken hör att det finns 68 specialidrottsförbund som de samverkar med, vilket kan rendera i en 

svårighet att komma fram till en lösning som alla tycker är bra., vilket i sin tur kan leda till en 

kompromiss i form av en pappersprodukt, som i bästa fall kan skapa en formell jämställdhet 

som kan genomsyra idrottsrörelsen. Vad specialidrottsförbunden anbelangar så har de också 

en viktig funktion när det gäller skapandet av en jämställd idrottsrörelse, vilket begrundas i 

nästföljande stycke. 

 

Som nämnts ovan så finns det 68 specialidrottsförbund inom den svenska idrottsrörelsen. 

Deras övergripande funktion är att verka för sina medlemmars (d.v.s. de idrottsföreningar som 

bedriver en verksamhet inom den specifika idrotten) intressen samt att ansvara för 
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landslagsverksamheten inom den idrotten som de representerar. En viktig företeelse som ett 

flertal av respondenterna i föreliggande studien uppmärksammade är att det skulle behövas 

fler kvinnliga tränare inom sina respektive idrotter. I denna kontext fyller 

specialidrottsförbunden en betydelsefull funktion. Utbildningsinsatser av denna karaktär är ett 

bra exempel på en åtgärd för att skapa en mer jämställd idrott. En annan signifikant insats i 

sammanhanget är att arbeta med jämställdhetsfrågor i allmänhet och värderingsfrågor i 

synnerhet för, dels de aktiva, lagledare och övriga som är involverade i de olika 

landslagsverksamheterna och, dels för medlemsföreningarna.  

 

Svenska fotbollsförbundet har, som tidigare vidrördes i introduktionen, till exempel fått 

negativ publicitet för ”bil-incidenten” vid fotbollsgalan. Denna incident följdes sedermera upp 

av att herrarnas A-landslagskapten Zlatan Ibrahimovic på ett synnerligen obegåvat sätt 

utryckte sig nedlåtande om damfotbollen: De kan få en cykel med min autograf så blir det 

bra.6 Sett ur ett jämställdhetsperspektiv så är det fullständigt oacceptabelt att vederbörande 

uttrycker sig på det sättet, i synnerhet då han är lagkapten. Det mest sorgliga i sammanhanget 

är dock fotbollsförbundets agerande. De hävdade att Zlatan hade rätt att säga vad han vill, 

vilket förvisso är helt korrekt, dock så hade det varit mycket önskvärt att de istället hade gjort 

en markering för att visa att uttalandet inte speglar deras värderingar och inte heller dess 

verksamhet. Det är i en hög grad befogat att kritiskt ifrågasätta huruvida nämna förbund anser 

att jämställdhet är en viktig företeelse. Uttalandet bör dock också ställas i relation till sitt 

sammanhang. I intervjun så uttrycker Zlatan sin frustration över att manliga och kvinnliga 

fotbollsspelare jämförs med varandra. Precis som de två fotbollsspelande respondenterna i 

den föreliggande studien menar han att det inte går att göra en sådan jämförelse. Icke desto 

mindre går det dock inte att undgå det faktum att han i redogjort citat uttrycker sig på ett 

minst sagt ekivokt sätt. Till sist kan hans uttalande inte betraktas som något annat än ett stort 

hån mot damidrotten i allmänhet och damfotbollen i synnerhet då de ekonomiska 

förutsättningarna ser väldigt olika ut. Specialidrottsförbunden kan sålunda och bör också 

arbeta med värderingsfrågor och olika former av utbildningsinsatser inom temat jämställdhet.  

De behöver också, enligt forskningen, bli bättre på att nå ut med sina budskap till sina 

medlemsföreningar (Riksidrottsförbundet, 2005). De fyller, precis som RF en viktig funktion 

när det gäller skapandet av en jämställd idrott, men de som, enligt författaren, fyller den 

viktigaste funktionen är de enskilda idrottsföreningarna.  

                                                        
6 http://www.expressen.se/sport/fotboll/zlatans-attack-efter-debatten-om-bilpriset/ 
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Den enskilda idrottsföreningen är som sagt de som borde ha huvudansvaret när det gäller 

skapandet av en jämställd idrottsrörelse. Inledningsvis bör den enskilda föreningen, vilket 

innefattar aktiva, klubbledning och styrelserepresentanter, enas om en gemensam definition 

av begreppet jämställdhet. Därefter bör en överenskommelse ske anbelangande vilka olika 

delar i föreningens verksamhet som direkt kan hänföras till begreppet. Näst efter det bör ett 

gemensamt beslut fattas huruvida jämställdhetsfrågan bör prioriteras i föreningen samt om det 

finns ett behov av en jämställdhetssatsning. I kontexten är det fundamentalt att understryka att 

en sådan beskriven process skulle kunna se väldigt annorlunda ut beroende på om det är en 

elitidrottsförening eller en breddidrottsförening, för att ta två exempel. En ytterligare viktig 

företeelse att poängtera är att det ska vara den enskilda föreningen som ska fatta ett beslut i 

frågan huruvida det bör bedrivas ett jämställdhetsarbete eller inte inom föreningen utifrån 

dess befintliga förutsättningar. Det är inget som RF eller specialidrottsförbundet ska 

bestämma. Allra sist är det fundamental att ta ställning till vilken eventuell jämställdhet som 

önskas. Vill föreningen uppnå en formell jämställdhet, reel jämställdhet, kvalitativ 

jämställdhet eller en kvantitativ jämställdhet? (Andersson & Radovic, 2011). Vill föreningen 

uppnå samtliga fyra olika former av jämställdhet eller ett par av dem? Vilken form av 

jämställdhet ska i första hand prioriteras? Vilken strategi ska användas för att nå önskat 

resultat? 

 

En ytterligare betydelsefull aktör inom jämställdhetstemat är massmedia, i synnerhet den 

regionala, vilket är en åsikt som delas av samtliga respondenter i den föreliggande studien. 

Genom sin bevakning av olika idrottsevenemang, vilka väljs ut efter popularitet bland 

befolkningen, men också via den enskilda journalistens preferenser, favoriseras vissa idrotter i 

en hög grad. Herrfotbollen och herrishockeyn utgör två typexempel. Överlag går det inte att 

undgå det faktum att den manliga idrotten huvudsakligen uppmärksammas i en stor 

omfattning medan den kvinnliga idrotten i mångt och mycket dessvärre trivialiseras, i 

synnerhet den kvinnliga lagidrotten. På så sätt är det befogat att säga att den kvinnliga idrotten 

nedvärderas, vilket ligger väl i linje med resultatet från en studie av Sailors (2014). Inom de 

individuella idrotterna får t.ex. skidåkarna Johan Olsson och Charlotte Kalla samma 

massmediala uppmärksamhet medan det inom lagidrotten är påtagligt stora skillnader. Vad är 

orsaken till det? Författaren ska nu göra ett försök att bena ut orsakerna till uppkomsten av 

denna differentiering. När det gäller de individuella idrotterna som har störst massmedialt 

utrymme (skidåkning, alpint, skidskytte och friidrott) så finns det en signifikant gemensam 

nämnare: du ska vara först i mål för att vinna tävlingen. Det har ingen betydelse om du 
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springer 100 meter på 10 sekunder eller 15 sekunder – du ska vara först i mål. Ett mindre bra 

tekniskt utförande kan kompenseras med en god fysik. Effekten av din prestation mäts i 

förhållande till dina motståndares. Eventuella brister i det tekniska utförandet blir inte lika 

påtagligt som vid lagidrotter då gemene man i regel har begränsande kunskaper om det 

tekniska utförandet i nämnda individuella idrotter. Mot bakgrund av ovanstående resonemang 

så blir de fysiologiska skillnaderna mellan män och kvinnor inte lika påtaliga som inom 

lagidrotten. Det viktigaste är som sagt vem som kommer först i mål.  

 

En ytterligare hypotes inom temat är att ovannämnda individuella idrotter skulle kunna 

betraktas som jämställda då de, dels inte görs några jämförelser mellan männens och 

kvinnornas prestationer, och dels för att de kvinnliga prestationerna inte nedvärderas i olika 

medier eller i största allmänhet. Det är t.ex. väldigt ovanligt att gemene man klagar på att 

Charlotte Kalla åker långsamt eller att höjdhopparen Emma Gren Tregaro inte hoppar 

tillräckligt högt. Begreppet hegemonisk maskulinitet bör också uppmärksamma i denna 

kontext. Inom nämnda idrotter så är det inte samma manliga dominans som fallet är inom 

lagidrotten samt att det inte sker någon form av jämförelser. Den manliga och den kvinnliga 

idrotten betraktas helt enkelt som två olika discipliner, således infinner sig här en låg grad av 

hegemonisk maskulinitet. Med begreppet konstruktivistiskt perspektiv i åtanke så går det att 

fastslå att begreppet har en väldigt låg inverkan, rent generellt, på den individuella idrotten. 

Som en avslutande del i detta stycke är det också värt att nämna att det inte sker någon form 

genusmärkning, Linddqvist, (2009), inom den individuella idrotten, vilket bör anses utgör ett 

tecken på nämnda idrotterna kan betraktas som jämställda. 

 

Vad lagidrotten anbelangar så finns det synnerligen rimliga belägg för att begreppet 

konstruktivistiskt perspektivs innebörd, i synnerhet inom ishockeyn och fotbollen, speglar den 

faktiska situationen för hur det ser ut. Det nuvarande upplägget och det vedertagna synsättet 

att herridrotten är det naturliga och damidrotten något avvikande bidrar i en hög grad till att 

skapa och bibehålla de dominerande manliga normerna och den manliga kulturen. 

Damidrottare bedöms i jämförelse med herridrottare, i många fall inom massmedia och olika 

sociala medier, inte vara tillräckligt dugliga och bedöms inte inneha de rätta egenskaperna 

som krävs för att praktiskt kunna utöva idrott på ett bra sätt. Mot bakgrund av det råder det 

följaktligen en hög grad av hegemonisk maskulinitet inom lagidrotten sett ur ett massmedialt 

perspektiv. 
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En av fotbollsspelarna i den föreliggande studien hävdade att de behövs mer idoler inom 

damfotbollen för att på så sätt skapa ett större intresse. Detta är en mycket klok tanke och det 

gäller inte bara för damfotbollen utan generellt för lagidrotten på damsidan. När det gäller 

skapande av idoler så fyller massmedia en väldigt viktig funktion. Genom sin bevakning 

skapar de ett intresse för en specifik idrott. Vad som troligtvis ligger till grund för den stora 

avsaknaden av kvinnliga idoler inom lagidrotten är den massmediala bevakning, som i detta 

hänseende är i torftigaste laget. Exempelvis tv-sänds samtliga matcher i herrarnas Swedish 

Hockey League. I damernas högsta liga tv-sänds endast finalen inom samma idrott. Inom 

fotbollen är förhållandet något bättre. Där tv-sänds ungefär en match per omgång i 

damallsvenskan. För att skapa ett större intresse för damidrotten krävs det att fler evenemang 

tv-sänds. Emellertid måste situationen ses i sitt sammanhang. Med undantag för public service 

tv-kanalen Sveriges television så har samtliga mediekanaler rättigheten att uppmärksamma 

olika idrottsevenemang efter egna önskemål. De har således inga skyldigheter att exempelvis 

bevaka damidrotten. 

 

När det gäller de övriga lagidrotterna som inkluderades i den föreliggande studien; handboll, 

innebandy, volleyboll och vattenpolo, så går det i de två förstnämnda fallen att se en positiv 

trend. De senaste åren så har de fått ett större utrymme i massmedia genom allt fler tv-sända 

matcher, vilket oftast innefattar en till två matcher per vecka. Såväl den manliga som den 

kvinnliga idrotten uppmärksammas, vilket är positivt. Nämnda två idrotter har också en 

relativt jämn fördelning bland sina medlemmar (Riksidrottsförbundet, 2005). Mot bakgrund 

av dessa två företeelser så finns det rimliga belägg för att det råder en kvantitativ jämställdhet 

och kanske också en reel jämställdhet inom nämnda idrotter (Andersson & Radovic, 2011). 

Vad idrotterna volleyboll och vattenpolo anbelangar så får de ett väldigt litet massmedialt 

utrymme. Ett typexempel för det är att det endast går att se tv-sända matcher i samband med 

de Olympiska spelen. Något som är positivt är dock att råder en relativt jämn fördelning 

mellan antalet manliga och kvinnliga medlemmar. Således infinner sig också här en 

kvantitativ jämställdhet (Andersson & Radovic, 2011). Respondenterna i den föreliggande 

studien var av den åsikten att dessa idrotter kunde betraktas som någorlunda jämställda. 

Följaktligen finns det belägg för att nämnda idrotter också är reelt jämställda (Andersson & 

Radovic, 2011). 
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Allra sist vill författaren avsluta detta kapitel genom att föra ett resonemang kring 

lämpligheten i de olika teori- och metodvalen som gjorts. När det gäller valet av de olika 

teoriinslagen i den föreliggande studien så är författaren huvudsakligen väldigt nöjd med 

dessa. Redovisad information i avsnittet ”Tidigare forskning” har haft en vital betydelse för 

utformningen av intervjuguiden och resultatkapitlet. När de gäller de teoretiska begreppen så 

har de också innehaft en betydelsefull funktion när den tillhandahållna empirin skulle 

analyseras. Vad de olika metodvalen anbelangar så går det att ställa sig frågande till om 

livsberättelsebegreppet var lämpligt som metodval i studien. Intervjuerna genomfördes i 

genomsnitt på 45 minuter. Det är tveksamt om nämnda tidsperiod hinner inkludera en individs 

livsberättelse. Dock så kan vissa fundamentala fragment av en individs livsberättelse 

inkluderas, vilket låg till grund för att författaren valde att använda sig av nämnda metod. 

Sedermera föreföll det sig dock som så att det var svårt att besvara studiens övergripande 

frågeställningar med ett livsberättelstema, varpå ett hermeneutiskt förhållningssätt tillämpades 

i resultatkapitlet, vilket bör anses vara ett klokt val. I övrigt skulle andra vetenskapliga 

metoder så som; induktivt synsätt, kunskapsteoretisk ståndpunkt eller ideografisk ståndpunkt 

kunna vara fullt gångbara i den föreliggande studien. Författaren valde dock, som sagt, istället 

att använda sig av livsberättelsebegreppet. 
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5.1  Framtida forskning 
Trots att jämställdhetsfrågan under hela detta sekel har ansets vara prioriterad finns det 

påtagligt lite kvalitativ forskning kring ämnet. Det har emellertid genomförts ett flertal olika 

kvantitativa studier, vilka i regel påvisar en faktisk numerär könsfördelning bland till exempel 

medlemmarna inom de olika specialidrottsförbunden och bland styrelsemedlemmarna i dessa. 

Könsfördelningen bland tränare har i vissa idrotter också uppmärksammats. Undersökningar 

av denna karaktär fyller i många avseende en synnerligen vital funktion, dock kan dess 

resultat endast ge en kvantitativ bild av hur det ser ut medan en kvalitativ studie kan ge en 

kvalitativ bild. Enligt vad författaren kan se, så utgör den föreliggande studien den allra första 

kvalitativa forskningsinsatsen med inriktning mot jämställdhet inom idrottsvetenskapen. 

Behovet av ytterligare forskning med samma inriktning är synnerligen stort, i synnerhet med 

tanke på att jämställdhetsfrågan anses vara en prioriterad fråga.  

 

Den idrottsvetenskapliga forskning behöver få svar på hur de som på dalig basis pratiskt är 

involverade i den svenska organiserade idrottsrörelsen uppfattar och hanterar frågor som har 

med jämställdhet att göra. Representanter från såväl RF, specialidrottsförbunden, 

länsidrottsförbunden och de enskilda idrottsföreningarna behöver få dela med sig av sina 

erfarenheter och åsikter i detta hänseende. Det är dessa individer, tillsammans med de aktiva 

som intervjuats i den föreliggande studien, som har kunskapen och rätt förutsättningar för att 

göra en bra bedömning huruvida den svenska idrottsrörelsen bör anses vara jämställd eller 

inte.  
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Bilaga 1 
Hej! 
 
Jag är en 29 årig student som studerar vid Linnéuniversitet på distans. Jag läser 

Coaching & Sport Management på magisternivå. För närvarande skriver jag på min 

magisteruppsats med temat ”Jämställdhet inom den svenska idrotten”. I den 

föreliggande studien har jag en förhoppning om att kunna intervjua kvinnliga aktiva 

inom ett flertal olika idrotter. Syftet med uppsatsen är att undersöka jämställdheten 

inom den svenska idrottsrörelsen. Mer precist handlar det om att analysera kvinnliga 

idrottsutövares livsberättelser med fokus på jämställdheten inom det idrottsliga 

föreningslivet. Ambitionen är att belysa hur kvinnliga idrottare upplever och hanterar 

frågor som har med jämställdhet och idrott att göra på daglig basis i sin vardag 

 
Med detta e-post meddelande tänkte jag höra nig för om möjligheten att intervjua två av 

era aktiva som tävlar på en seniornivå. Intervjun beräknas ta ungefär en timme att 

genomföra.  Alla erhållna personuppgifter och bakgrundsfakta kommer att behandlas 

konfidentiellt och bara användas för att uppnå studiens syfte. Om ni anser att detta är 

något som ni kan tänka er att ställa upp så kan ni förslagsvis, efter att ni har pratat med 

era aktiva, skicka vederbörandes kontaktuppgifter till mig. Jag har ett önskemål om en 

viss åldersspridning mellan de två intervjukandidaterna. 

 

Jag kan nås på: 

Mobil: 0736148784 

E-post: of222af@student.lnu.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Oskar Fasting 
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Bilaga 2 
 
 
Intervjuguide    2014-04-03 
Kontaktuppgifter  

Namn: 

Telefon: 

E-post: 

 

Bakgrundsfrågor 

Antal år som medlem inom den organiserade föreningsidrotten _ 

Har representerat landslaget på någon nivå: ja nej 

Nationalitet:  

Idrott:  

Ålder: 

 

Första kontakten med den organiserade idrottsrörelsen 

• Kan du säga något om när du kom i kontakt med den organiserade 

föreningsidrotten? 

 

• Hur gammal var du när du blev aktiv medlem? 

 

• Hur reagerade din närmaste omgivning på ditt val av idrott? 

 

• Vilka ambitioner och målsättningar har du med ditt idrottsutövande idag och hur 

har dessa sett ut tidigare? 

 

Den aktiva tiden som medlem (nutid) 

• Hur skulle du beskriva klimatet i din idrottsförening? (med klimat avses 

jargongen, alltså hur man bemöter varandra). 

 

• Hur regerar folk som du träffar i olika i sociala sammanhang på ditt val idrott? 
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• Har du fått höra någon form av kommentarer med ett innehåll av sexism 

beträffande ditt idrottsutövande som du anser kan hänföras till att du är tjej? 

(Med sexism avses en fördomsladdad diskriminering förtryck och utnyttjande av 

människor enbart på grund av könstillhörighet). 

1. Aldrig 2. Sällan 3. Ibland  4. Ofta  

 

• Om så, kan du beskriva hur dessa kommentarer kan låta?  

 

• Vem/vilka yttrar sig negativt?  

 

• Går det att se något mönster? Ålder?, Kön?, Lagkamrat? Etc. 

 

• Har du fått höra någon form av nedlåtande kommentarer beträffande ditt 

idrottsutövande som du anser kan hänföras till att du är tjej?  

1. Aldrig 2. Sällan 3. Ibland  4. Ofta  

• Om så, kan du beskriva hur dessa kommentarer kan låta?  

 

• Vem/vilka yttrar sig negativt?  

 

• Går det att se något mönster? Ålder?, Kön?, Lagkamrat? Etc. 

 

Jämställdhetsarbete inom föreningen (nutid) 

• Hur ser fördelningen ut mellan kvinnliga och manliga medlemmar i den 

föreningen som du för närvarande representerar? 

 

• Bedriver föreningen någon form av jämställdhetsarbete, som du känner till? Om 

ja, på vilket sätt då? Om nej, vad tror du är orsaken till det? (Med jämställdhet 

avses det befintliga förhållandet mellan kvinnor och män i ett sammanhang). 

 

• Vilka förväntningar har du på dig själv i din förenings jämställdhetsarbete? 
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• Känner du till att din förening tilldelar träningstider utifrån specifika kriterier 

(ålder, kön, division etc). Om ja, vilken typ av kriterier används? Vad anser du om 

dessa kriterier? Om nej, borde man ha kriterier? Och på vilket sätt skulle de då 

kunna se ut? 

 

• Går det att klassificera din idrott som en mansidrott eller kvinnoidrott?, om ja 

vad ligger till grund för ditt svar? Om nej, vad ligger till grund för ditt svar? 

 

• Vad har du för åsikt om jämställdhetsarbetet i stort inom din idrott? 

 

• Om du fick möjligheten att förändra något inom din idrott, vad skulle du då 

förändra sett ur ett jämställdhetsperspektiv? 

 

• Vilka olika faktorer ligger till grund för ditt svar?  

 

• Hur anser du att utvecklingen har sett ut när det gäller jämställdhet inom din 

idrott de senaste tre åren? 

 

• Om vi blickar framåt, hur tror du att det kommer att se ut inom din idrott när det 

gäller jämställdhet om 5 år?   

 

Eventuella frågor 

• Har du varit medlem i fler än en idrottsförening?, om ja finns det några påtagliga 

skillnader i förhållande till vad du har berättat hittills?, om ja kan du ge något 

betydelsefullt exempel? 

 

• Kan du säga något om hur du upplever/upplevde jämställdhetsarbetet inom 

landslaget som du representerar/ har representerat? 

 
• Avslutningsvis, har du några andra synpunkter som du vill lyfta fram? 

 

 

 


