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ABSTRACT

This report presents the results of an evaluation of the Swedish Sport 
Confederation's focus on equal sport in the 1980s. The data have been collected 
through document analyses and through questionnaires administered to the different 
national and to the regional federations. The official work for equality has stagnated 
in the 1980s and it has also met with opposition from the established sports 
organizations. There have been only slight shifts from men's to women's 
representation in boards and committees. Men still have the power and control over 
women's participation in sport. The greatest change within the frame of the work 
for equality in sport is, on one hand, that women have changed strategies - the 
ideology of peculiarity has gained ground - and, on the other, that they have began 
to revaluate the activities of the sports movement. In this report it is argued that a 
closer relation between the latent and the official ideologies of sport is essential for 
greater female participation in sport. If the goal of the future sports movement is 
genuine female sport, it must start from the women's own conditions and needs.
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ABSTRAKT

I denna rapport presenteras resultaten av en utvärdering av Sveriges 
Riksidrottsförbunds satsning på jämställd idrott under 1980-talet. Insamlandet av 
data har gjorts via dokumentanalys och enkäter till special- och distriktsförbund. 
Det officiella jämställdhetsarbetet har stagnerat under 1980-talet och också stött på 
motstånd från de etablerade idrottsorganisationerna. Små förskjutningar har skett 
från mäns till kvinnors representation i styrelser och kommittéer. Männen har 
fortfarande makt och kontroll över kvinnors deltagande i idrott. Den största 
förändringen inom idrottens jämställdhetsarbete är dels att kvinnorna ändrat strategi 
- särartsideologin har vunnit intåg - dels att de börjat ompröva innehållet i 
idrottsrörelsens verksamhet. I rapporten hävdas att ett närmande av idrottens latenta 
ideologi till den officiella är en förutsättning för ett ökat kvinnligt deltagande i 
idrott. Om den framtida idrotten har som mål en reell kvinnlig idrott, måste den ta 
sin utgångspunkt i kvinnornas egna förutsättningar och behov.
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Bakgrund
Vid Riksidrottsmötet år 1977 antog svensk idrottsrörelse ett handlingsprogram för 
kvinnlig idrott. Sedan dess har Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och dess spe
cialidrotts- och distriktsförbund avsatt särskilda ekonomiska medel för 
försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom området kvinnor och idrott. De tre 
första årens arbete utvärderades av pedagogiska institutionen vid Umeå universitet.1

Institutionen, har nu anförtrotts uppdraget att utvärdera idrottsrörelsens arbete under 
1980-talet med "jämställd idrott", som är den nuvarande officiella benämningen. 
Utvärderingsuppdraget har delvis sin grund i statsmakternas uppmaning till 
Riksidrottsförbundet att "särskilt redovisa de särskilda åtgärderna för kvinnlig 
idrott", för vilka RF tilldelats speciella statsbidrag.2

Utvärderingens syfte och uppläggning
Det övergripande syftet med utvärderingen har varit att beskriva och analysera det 
officiella jämställdhetsarbete, som bedrivits under 1980-talet inom Sveriges 
Riksidrottsförbund och dess medlemsorganisationer. Fyra delfrågeställningar har 
därvid givits särskild belysning:

* Hur har Riksidrottsförbundets medel för särskild satsning på kvinnor och idrott 
disponerats?

* Vilka åtgärder har special- och distriktsförbunden vidtagit i syfte att åstadkomma 
jämställdhet inom idrotten?

* Hur har kvinnors deltagande i idrott utvecklats kvantitativt?

* Vilka erfarenheter har special- och distriktsförbunden av arbetet med jämställdhet?

Den teoretiska referensramen för utvärderingen baseras på den under våren 1989 
presenterade avhandlingen "Har kvinnorna en sportslig chans?, där villkoren för 
kvinnors deltagande i idrott beskrivs och analyseras.3

Insamlandet av data i har i huvudsak gjorts via dokumentanalys och enkäter. 
Beskrivningen av riksidrottsstyrelsens (RS) jämställdhetsarbete liksom 
beskrivningen och analysen av specialförbundens utvecklingsprojekt baseras på 
protokoll och andra handlingar från "Arbetsgruppen för jämställd idrott". 
Beskrivning och analys av special- och distriktsförbundens åtgärder för och 
erfarenheter av jämställdhetsarbetet bygger på två enkäter, vilka besvarades under 
perioden november 1988 - mars 1989. Enkäten besvarades av 42 specialförbund 
och 20 distriktsförbund. De kvantitativa beskrivningarna bygger dels på uppgifter i

Utvärderingsresultaten presenterades i Olofsson, E. (1981).
2Detta framgår av regleringsbrevet för 1988/89.
3Se vidare Olofsson, E. (1989), kapitel 6.
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den ovan nämnda enkäten till specialförbunden, dels på uppgifter i RF:s 
föreningsregister samt på muntliga uppgifter via telefon från vissa specialförbund.

Föreliggande rapport är en sammanfattande slutrapport av utvärderingsarbetet. 
Utvärderingsresultaten har mer detaljerat presenterats i följande delrapporter, varav 
några utgörs av uppsatsarbeten vid Idrottspedagolinjen:

Karp, S. (1988). Kvinnlig idrott eller jämställd idrott. Riksidrottsförbundets 
särskilda satsningar under 1980-talet. Delrapport 1: Specialförbundens 
utvecklingsprojekt (Arbetsrapport nr 74). Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska 
institutionen.

Fahlström, P-G. (1989). Kvinnlig idrott eller jämställd idrott. 
Riksidrottsförbundets särskilda satsningar under 1980-talet. Delrapport 2: 
Specialförbundens och Distriktsförbundens åtgärder, ekonomiska satsningar och 
upplevda effekter. (Arbetsrapport nr 78). Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska 
institutionen.

Karp, S. (1989). En beskrivning av den kvinnliga medlemsutvecklingen i 
specialförbunden under 1980-talet. En utopisk föresats, (prel manus). Umeå: Umeå 
universitet, Pedagogiska institutionen.

Brusvik, P., Magnusson, F. & Rosén, J. (1989). Öronmärkt idrott - en jämförelse 
mellan små och stora förbund vad det gäller jämställd idrott (Specialarbete Cl). 
Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen.

Nordlund, G., Oscarsson, K. & Ångqvist, L. (1989). Kvinnlig ledarutveckling. 
En jämförelse gamla! nya förbund påföreningsnivå (Specialarbete Cl). Umeå:Umeå 
universitet, Pedagogiska institutionen.

Söderberg, O. & Uppling, C. (1989). Har de särskilda satsningarna på jämställd 
idrott i Norrbotten gett resultat? (Specialarbete Cl). Umeå: Umeå universitet, 
Pedagogiska institutionen.

Några teoretiska utgångspunkter
Idrott är en företeelse som har skapats av och för män och dessutom beskrivits av 
män. Successivt har kvinnorna officiellt fått tillträde till denna manliga värld. 
Antalet idrotter har ökat kontinuerligt. Gemensamt för flertalet idrotter är 
inriktningen mot tävlingsidrott. En inriktning som idrottsrörelsen "bestämde" sig 
för i samband med att Sveriges Riksidrottsförbund bildades år 1903. Bildandet 
föregicks av en kamp mellan företrädare för tävlingsidrotten å ena sidan och 
företrädare för gymnastiken å den andra.1

Idrottsrörelsen hade en kraftig medlems- och föreningsexpansion särskilt under 
1930- och 1940-talen, tack vare geografisk och social spridning av idrotten.

*1 Lindroth, J. (1974) beskrivs idrottens väg till folkrörelse och riksorganisering.
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Kvinnorna bidrog i mycket ringa grad till denna medlemsökning. Ökad fritid 
brukar anges som förutsättning/orsak till idrottens expansion. Kvinnoforskare har 
emellertid visat att begreppet fritid, ofta är irrelevant vid studier av kvinnors 
tidsanvändning. De har också visat att kvinnors tid till egen disposition har varit och 
fortfarande är synnerligen begränsad. Snarast är det så att kvinnorna genom sitt 
hemarbete möjliggjort männens fritid och deltagande i idrott.1 Karaktäristiken av 
idrottens utveckling till folkrörelse eller massrörelse under 1930-talet, är därför 
missvisande. Det adekvata uttrycket bör i stället vara mansrörelse.

Idrottsrörelsen är även idag långt mer en mansrörelse, än den folkrörelse, som dess 
ledning och tidigare forskning karaktäriserat den. Männen besitter makten, vilket 
innebär att de har kontroll över kvinnorna och deras idrottsutövning. Männen har 
rätten att definiera vad som är det riktiga idrottsliga beteendet. Kvinnors 
idrottsutövning är underordnad männens. Den har sämre materiella villkor och lägre 
värde. Det senare genererar i sig också sämre materiella villkor.

Trots denna mansdominans deltar många kvinnor i idrott. Kvinnornas beteenden 
och förhållningssätt avviker dock från männens. Det är här relevant att tala om 
avvikelse, då det är manligt beteende och förhållningssätt som är norm inom 
idrotten. Kvinnorna återfinns i färre idrottsgrenar och dominerar endast i sådana 
grenar där tävlingsinslagen saknas och i s k estetiska idrotter. Kvinnors annorlunda 
förhållningssätt till idrott tar sig i tävlingsidrotten ibland uttryck i ett framhävande av 
idrottens sociala värden framfor de prestationsinriktade.

Kvinnors villkor inom idrottsrörelsen är nära förbundet dels med 
samhällsutvecklingen i stort dels med kvinnors generella villkor i samhället. Jag har 
i ett tidigare arbete analyserat Riksidrottsförbundets förhållningssätt till kvinnor och 
idrott och sammanfattat den i tre tidsperioder.2

Period 1, åren 1903-1945. En period som kan karaktäriseras som 
könsåtskillnadsperioden. Mest påtagligt är de få spår kvinnorna samt frågor om 
idrott för kvinnor satt i idrottsdebatten under denna period. Kvinnans möjligheter 
och rättigheter att utöva idrott diskuteras endast vid ett fåtal tillfällen. Vid dessa 
tillfällen tycks man ha varit mycket tveksam till kvinnors inträde i den av männen 
uppbyggda och dominerade idrottsvärlden. Under tiden fram till och med andra 
världskriget fanns kvinnor nästan inte alls i beslutande ställning. Männen i 
maktposition, dvs ledamöter i överstyrelsen och förvaltningsutskottet, synes ha haft 
den föreställningen att kvinnor inte skall ägna sig åt tävlingsidrott eller idrott som 
kräver styrka och kondition. Spänst, skönhet och välbefinnande skulle karaktärisera 
den kvinnliga idrotten. Utvecklingen av den kvinnliga idrotten, främst 
tävlingsidrotten, torde därför ha skett inte tack vare, utan trots inställningen hos 
företrädarna för den organiserade idrottsrörelsen.

1 Se t ex Fasting, K. (1988) och Tomes, K. (1983).
Olofsson, E. (1989).
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Period 2, åren 1945-1970. En period som kan benämnas uppbyggnadsfasen. Under 
denna period kan man för första gången notera en diskussion om kvinnans ställning 
inom idrottsrörelsen. Frågan aktualiseras därför att kvinnorna anses utgöra en så 
liten andel av det totala medlemsantalet. Konferenser med kvinnlig idrott som tema 
arrangeras och kvinnliga kommittéer inrättas såväl centralt som regionalt. Kvinnans 
ställning i de beslutande organen uppmärksammas också under denna period. I den 
officiella debatten och i nksidrottsstyrelsen kan man inte märka något av den 
tidigare uttalade tveksamheten till kvinnlig idrottsutövning, vare sig i tävlingsform 
eller vad avser val av gren. Kvinnoidrottsfrågoma behandlades dock sparsamt även 
under denna period vid riksidrottsstyrelsens sammanträden.

Period 3, 1970- och 1980-talen. En period som kan benämnas 
integrationsfasen. 1970-talet inleddes med att de under den föregående 25- 
årsperioden inrättade kommittéerna för kvinnlig idrott avskaffades. Riktlinjerna i 
den statliga utredningen "Idrott åt alla" och en konsulent för kvinnlig idrott skulle, 
trodde man, vara tillräckligt för att främja den kvinnliga idrottens utveckling inom 
idrottsrörelsen. Kommittéerna för kvinnlig idrott återuppstod dock snart i nya 
skepnader, då behovet av särskilda åtgärder för kvinnorna visade sig kvarstå. Det 
tycks dock som om de som återupptog arbetet med kvinnlig idrott vid denna tid, 
inte såg sitt engagemang som en fortsättning på det arbete, som bedrevs under 
1950 och 1960-talen i dåvarande damkommitténs regi. Det mest påtagliga resultatet 
av det arbete som bedrevs under 1970-talet var riksidrottsmötets beslut år 1977 att 
anta ett handlingsprogram för kvinnlig idrott och avsättandet av särskilda medel för 
satsning på kvinnlig idrott. Under dennna period behandlades kvinnoidrottens 
omfattning och den kvinnliga ledarens ställning officiellt bl a vid riksidrottsmöten 
och i RF:s petitor till riksdagen. I och med att ett handlingprogram fastställdes och 
att särskilda medel avsattes, kom senare delen av 1970-talet att karaktäriseras av ett 
officiellt arbete med kvinnlig idrott.

En jämförelse med den generella kvinnohistorien visar att idrottens kvinnohistoria 
har haft en likartad utveckling. Påtaglig är emellertid den eftersläpning, som 
karaktäriserar utvecklingen inom idrottsrörelsen i jämförelse med den generella 
kvinnohistorien. Mot bakgrund av sambandet mellan idrottens kvinnohistoria och 
den allmänna kvinnohistorien, är det sannolikt så att de förändringar som skett inom 
kvinnoidrotten efter antagandet av handlingsprogrammet, mer är ett resultat av den 
allmänna samhällsutvecldingen än av genomförd försöksverksamhet och vidtagna 
åtgärder. Sannolikt skulle emellertid eftersläpningen inom idrotten ha varit än större 
om inte de särskilda satsningarna på kvinnlig idrott gjorts.

Dessa utgångspunkter bildar en teoretisk ram för den här presenterade 
beskrivningen och analysen av det officiella jämställdhetsarbete, som bedrivits inom 
Sveriges Riksidrottsförbund och dess special- och distriktsförbund under 1980- 
talet
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Riksidrottsstyrelsens jämställdhetsarbete - organisation och 
innehåll
Inom RF har jämställdhetsarbetet i huvudsak haft samma organisation sedan 
handlingsprogrammet antogs år 1977. Ansvaret för arbetet har uppdragits åt en 
arbetsgrupp på varierande fem till sju förtroendevalda ledamöter. Fram till år 1985 
har RS haft en av sina ledamöter som ordförande i gruppen. Totalt har tre olika 
RS-ledamöter, en kvinna och två män innehaft denna position. Därefter har en av 
RS kvinnliga ledamöter också varit ledamot i arbetsgruppen, dock utan att vara 
ordförande. Bortsett från de två manliga RS-ledamötema hade gruppen under några 
år ytterligare en manlig ledamot. Sedan 1987 har arbetsgruppen, som stöd i sitt 
arbete, haft en referensgrupp bestående av femton SF-/DF-representanter. För 
genomförandet av arbetsgruppens beslut har den haft en handläggare på RF-kansliet 
till sitt förfogande. Periodvis har arbetsgruppen också anställt en eller flera personer 
för olika projektuppdrag.

Internt inom RF kom man alltmer under 1980-talets böljan att tala om integrering av 
kvinnoidrotten. Med detta synes man främst ha menat en organisatorisk integrering 
av det interna arbetet för kvinnlig idrott. Vid 1983 års riksidrottsmöte antogs en ny 
stadga, där begreppet jämställdhet nämns för första gången. "Varje till RF ansluten 
idrottsorganisation skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och 
andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män 
nås."1 På hösten 1984 ändrades också namnet på RF:s "Arbetsgrupp för kvinnlig 
idrott" till "Arbetsgruppen för jämställd idrott".2 I föreliggande rapport används 
fortsättningsvis den nuvarande benämningen "Arbetsgruppen för jämställd idrott" 
och dess förkortning AJI.

AJI:s arbete har under 1980-talet varit mångfacetterat. Vissa områden och 
arbetsuppgifter har återkommit under alla år, medan andra varit tidsmässigt 
begränsade. I huvudsak har arbetet koncentrerats till följande huvudområden:

1 Fördelning av särskilda medel
Ekonomiskt sett har detta utgjort AJI:s viktigaste uppgift ända sedan 
handlingsprogrammet antogs år 1977. Större delen av AJIrs tilldelade budget har 
använts för fördelning till specialförbunden för deras särskilda satsning på kvinnlig 
idrott.

2 Utbildningsverksamhet
Den utbildningsverksamhet som AJI ansvarat för har bestått av s k "Ställ upp på dig 
själv-kurser", dvs kurser i självförtroendeträning för förtroendevalda och anställda 
kvinnor inom RF, SF och DF. Denna konkreta utbildningsaktivitet har också 
resulterat i produktion av utbildningsmateriel för denna typ av kurser. Vidare har

1 Protokoll vid riksidrottsmötet 1983-11-24-26, p 14. bilaga 4.
2 Något formellt beslut om namnbyte synes inte ha fattats. Arbetsgruppens protokoll 1984-08-21 
(nr 52) har rubriken Protokoll från Arbetsgruppen för kvinnlig idrott och 1984-11-22 (nr 53) 
Protokoll från Arbetsgruppen för jämställd idrott
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AJI i samarbete med Bosön arrangerat ett antal tränarkurser där kvinnors träning 
stått i fokus. Under det senaste verksamhetsåret har därutöver arrangerats ett antal 
temakurser, som t ex "Kvinnor och ekonomi" och "Kvinnor och ledarskap". Dessa 
temakurser sammanfattades och avrundades under våren 1989 med ett s k 
"Kvinnoforum" med deltagande av kvinnliga ledare inom SF och DF, där 
kvinnoidrottens framtidsfrågor diskuterades.

3 Intern och extern information
Under de första åren efter antagandet av handlingsprogrammet arrangerade AJI 
årligen konferenser för jämställdhetsansvariga inom SF och DF för information och 
erfarenhetsutbyte. Under 1980-talets mitt ersattes dessa konferenser med 
överläggningar med SF:en enskilt eller i mindre grupper, huvudsakligen ledda av 
den handläggande tjänstemannen på RF-kansliet. Temat har då i första hand varit de 
öronmärkta medlen, dess använding och effekter. År 1989 arrangerades ånyo, som 
ovan nämnts, en rikskonferens för samtliga SF och DF.

År 1987 utgavs en tidning med namnet "Spinnsidan", som ett led i både den interna 
och externa informationen, där kvinnor och idrott belystes ur olika synvinklar. 
Vidare har årligen en fototävling om årets kvinnoidrottsbüd airangerats.

Under verksamhetsåret 1988/89 har AJI utarbetat en Jämställdhetsplan, i syfte att 
föreläggas RIM 1989. Jämställdhetsplanen skall därefter fungera som vägledning 
för hela idrottens jämställdhetsarbete under 1990-talet.

4 Forskning
För att stimulera forskning om kvinnor och idrott har AJI under tre år avsatt 
särskilda forskningsmedel till forskningsprojekt med denna inriktning. IFR har 
ansvarat för fördelningen av medlen. Vidare har ett nätverk av kvinnliga forskare 
bildats och i samarbete med EFR har en konferens på temat "Kvinnor och idrott" 
arrangerats och en bok med samma namn publicerats.

5 Uppbyggande av nätverk
Då idrottens kvinnor ofta är ensamma i sina styrelser och kommittéer har AJI 
genom information och utarbetande av en handledning försökt stimulera till 
uppbyggande av regionala och lokala nätverk av kvinnliga ledare inom idrotten. 
Som en utgångspunkt för dessa nätverk har de ovan nämnda "Ställ upp på dig själv- 
kursema" fungerat.

6 Internationellt och utomidrottsligt samarbete
RF har under hela 1980-talet haft en representant i regeringens Jämställdhetsråd och 
där tillsammans med representanter för övriga folkrörelser och 
intresseorganisationer fungerat som rådgivare till jämställdhetsministem och 
jämställdhetssekretariatet. Genom deltagandet har också idrottens kontaktytor för 
jämställdhetsarbetet breddats. Under 1980-talet har ett nordiskt samarbete, mellan 
AJI:s motsvarigheter i övriga nordiska länder, initierats och formaliserats.

Inom RF:s styrelse och kansli skall i enlighet med fastställd organisationsstruktur 
och tradition ingen operativ idrottsverksamhet förekomma. Detta har också varit
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vägledande för AJI i dess arbete. Ett studium av idrottsrörelsens officiella 
jämställdhetsarbete måste därför till stor del fokusera specialförbundens aktiviteter. 
Detta inte minst mot bakgrund av att merparten av de medel som RS avsatt för 
särskild satsning på kvinnlig idrott, har fördelats direkt vidare till specialförbunden. 
Det regionala officiella jämställdhetsarbetet leds av distriktsförbunden, vilkas 
åtgärder och erfarenheter också beskrivs och analyseras nedan.

Särskilt ekonomiskt stöd till specialförbundens 
utvecklingsprojekt
Vid riksidrottsmötet år 1981 lämnades en rapport baserad på utvärderingen av den år 
1977 beslutade särskilda satsningen på kvinnlig idrott. Rapporten föranledde endast 
några få kommentarer under mötet. Med bl a utvärderingen som grund föreslog 
riksidrottsstyrelsen att mötet skulle ställa sig bakom dels ett nytt åtgärdsprogram för 
kvinnlig idrott dels fortsatt ekonomisk särskild satsning. Det blev också mötets 
beslut.1 Även 1980-talets ekonomiska satsning har mött stort gensvar från 
specialförbunden. I stort sett alla förbund har någon gång fått medel till ett eller flera 
försöksprojekt.

Denna fortsatta särskilda satsning på kvinnlig idrott har inledningsvis legitimerats 
(och finansierats) och senare även beordrats av riksdag och regering. I samband 
med RF:s 75-årsjubiléum år 1978 uppvaktade regeringen RF med en gåva på en 
miljon kronor, som var avsedd att stimulera förbundets utbildningsverksamhet, 
varvid riksidrottsstyrelsen uppmanades att särskilt främja utbildning och rekrytering 
av kvinnliga ledare. I anvisningarna till användandet av det årliga statsanslaget har 
riksdagen sedan år 1982 angivit att kvinnoidrotten särskilt skall beaktas.2

Under årens lopp har både fördelningsprinciper och rutiner för 
ansökningsförfarande förändrats. Detta innebär vissa svårigheter både i fråga om att 
utgå ifrån samma uppläggning för beskrivning, som vid 1981 års utvärdering, och i 
fråga om att fullt ut kunna teckna ett utvecklingsförlopp. Konkret innebär detta att vi 
inte kan följa samma struktur för att beskriva medelsfördelningen för perioden 
1981/82 - 1985/86 som för perioden 1986/87 - 1988/89 och därmed inte heller fullt 
ut göra jämförelser med perioden 1978/79 -1980/81. Sålunda blir beskrivningarna 
för den tidigare perioden mer detaljerad och utförligare än för den senare. I princip 
har inte rutinerna förändrats nämnvärt mellan åren 1978/79, som var det första året 
medel fördelades, och 1985/86. Från och med 1986/87, samtidigt som totalsumman 
fördelade medel kraftigt ökade, ändrades också rutinerna för ansökningsförfarande. 
Fortsättningsvis ansöks inte längre separat om medel för satsning på jämställd idrott 
utan SF:en har i stället uppmanats att specificera eventuella jämställdhetssatsningar

1 Protokoll vid riksidrottsmötet 1981-11-27--29, p 13.1 och 15.1.2.
2 För budgetåren 82/83,83/84 och 84/85 sägs i propositionstexten att RF bör göra särskilda 
insatser för att få med fler kvinnor i idrotten. För budgetåren 85/86 och 86/87 skärps formuleringen 
i propositionen, varvid bl a sägs att av tilldelat anslag skall bestridas särskilda insatser för kvinnlig 
idrott. För budgetåret 87/88 anges i regleringsbrevet att en miljon kronor avsatts för särskilda 
projekt. För budgetåret 88/89 skrivs i regleringsbrevet att de särskilda åtgärderna för bl a kvinnlig 
idrott skall redovisas särskilt.
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under respektive huvudprogram. Den förändringen innebär att det inte längre är 
möjligt att tala om klart avgränsade satsningar eller projekt och därmed har 
möjligheterna försvårats att redovisa till vilka slags satsningar medlen fördelats.1

Tabell 1 visar dels ansökningar dels fördelning av medel under perioden.

Tabell 1. Ansökta och beviljade medel för särskild satsning på jämställd idrott budgetåren 1981/82 
- 1988/89.

År ANSÖKNINGAR FÖRDELNINGAR
SF Belopp SF Projekt Medel
n kr n n kr

1981/82 34 2.200.000 27 45 525.000
1982/83 43 2.100.000 42 66 700.000
1983/84 33 1.600.000 31 52 600.000
1984/85 33 1.800.000 25 36 600.000
1985/86 31 2.200.000 24 35 600.000
1986/87 40 2.200.000
1987/88 42 2.800.000
1988/89 38 2.520.000

Sammantaget har således under perioden 1981/82 - 1988/89 fördelats 10.545.000 
kronor till 54 olika specialförbund. Av bilaga 1 framgår fördelningen på respektive 
specialförbund i detalj. Tabell 2 utgör ett utdrag ur denna sammanställning och visar 
de tio största mottagarna under hela perioden.

Tabell 2. De tio största mottagarna av medel för satsning på jämställd idrott budgetåren 1981/82 - 
1988/89.

Specialförbund Tilldelade medel

Skidförbundet 1.212.000
Orienteringsförbundet 795.000
Bordtennisförbundet 711.000
Friidrottsförbundet 699.000
Badmintonförbundet 610.000
Tennisförbundet 603.000
Basketbollförbundet 544.000
Fotbollförbundet 520.000
Simförbundet 465.000
Handbollförbundet 458.000

Summa 6.617.000

1 Specialförbundens utvecklingsprojekt redovisas utförligt i Karp, S. (1988).
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Sammanställningen visar att drygt 60 procent av de totalt beviljade medlen tilldelats 
tio specialförbund (vilka utgör 18 procent av de SF som tilldelats medel).

Vilka typer av projekt har då tilldelats medel? I syfte att kunna göra jämförelser över 
tid har samtliga projekt kategoriserats på likartat sätt som vid 1981 års utvärdering. 
Utöver de då tillämpade fem kategorierna tillkommer här en sjätte kategori, 
benämnd Övnga åtgärder. De kategorier, som använts, avgränsas och definieras på 
följande sätt:

1. Administrativa åtgärder. Åtgärder som syftar till att utarbeta handlingsprogram 
eller till att bygga upp en organisation för kvinnoidrotten inom SF:et. 2. 
Kvantitets höj ande åtgärder. Åtgärder som syftar till att rekrytera nya utövare till 
träning, tävling eller motion. 3. Kvalitetshöjande åtgärder. Åtgärder som syftar till 
att förbättra befintliga utövaras idrottsliga standard och ge dem fler möjligheter till 
idrottsutövande. 4. Ledar- och utbildningsåtgärder. Åtgärder som syftar till att 
rekrytera nya ledare, förbättra kunnandet hos befintliga ledare samt åtgärder för att 
förbättra ledarutbildningen. 5. Kombinerade åtgärder. Åtgärder som har två eller 
flera av ovanstående syften 1-4.

Figur 1. Fördelning av medel på åtgärd under åren 1978/79 - 1980/81. Procent.
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Figur 2. Fördelning av medel på åtgärd under åren 1981/82 - 1985/86. Procent.

Av figur 1 och 2 framgår att perioden 1981/82-1985/86 skiljer sig från perioden 
1978^9-1980/81 genom att satsningarna på kvalitetshöjande åtgärder minskat, 
medan satsningar på ledar- och utbildningsåtgärder ökat kraftigt. Denna förändring 
kan sedan i sin tur ställas mot utvecklingen under den senaste treårsperioden, 
1986/87 - 1988/89, under vilken medel till sk "elitsatsningar" utgör mellan 35 och 
47 procent av den totala summan fördelade medel. Elitsatsningama kan närmast 
jämföras med vår kategori "Kvalitetshöjande åtgärder".

Special- och distriktsförbundens åtgärder och erfarenheter
Under denna rubrik redovisas svaren på de enkäter som special- och
distriktsförbunden besvarat.1

Jämställdhetsarbetets målsättning och organisation 
Vid 1980-talets böijan pågick ett relativt intensivt arbete inom SF och DF för att 
utarbeta handlingsgprogram för jämställd idrott, även om flertalet förbund vid 1981 
års utvärdering saknade handlingsprogram. Tabell 3 visar att detta arbete antingen 
kom av sig, alternativt att de då utarbetade handlingsprogrammen inte längre, vid 
1989 års böijan, har någon aktualitet.

* Enkätsvaren redovisas i sin helhet i Fahlström, P G. (1989).



Tabell 3. SF:s och DF:s handlingsprogram för jämställd idrott, åren 1981 och 1988. Antal.

Typ av jämställdhetsprogram
1981

SF
1988

DF
1981 1988

Separat 11 8 8 2
Integrerat 18 25 8 11
Inget jämställdhetsprogram 14 9 5 7
(Ej svar 19 19 2 2)

Anm. Vissa förbund har både separata och integrerade handlingsprogram.

Vilka mål har då förbunden med sitt jämställdhetsarbete? Special- och 
distriktsförbundens mål med arbetet för jämställd idrott skiljer sig åt både 
sinsemellan och i jämförelse med de mål som redovisades vid 1980-talets böijan. 
För SF:ens del är nu, liksom tidigare, de kvantitativa målen mest framträdande, 
som t ex att få fler kvinnliga utövare och ledare. Här har under 1980-talet också 
tillkommit mål som att öka standarden hos de kvinnliga idrottsutövama och strävan 
efter "lika villkor" för utövarna. Även hos DF:en förekommer kvantitativa mål, men 
där kan också skönjas mer kvalitativt inriktade mål, som t ex ledarutbildning på 
kvinnors villkor. Denna senare typ av mål omnämndes överhuvudtaget inte vid 
1980-talets böijan.

Allra mest påtagligt är emellertid den osäkerhet med vilken målsättningsfrågoma 
besvaras. Det gäller särskilt vid beskrivning och analys av idrottsrörelsens 
övergripande målsättning med jämställd idrott. De mål, som SF och DF kunnat 
identifiera är de kvantitativa. Även om förbunden har en positiv inställning till det 
centrala jämställdhetsarbete som utförs inom RF, efterlyses ett klargörande av 
målen med arbetet.

Avsaknaden av handlingsprogram antyder jämställdhetsarbetets "lösa" organisation. 
Denna bild bekräftas och förstärks av uppgifterna om hur förbunden organiserar sitt 
arbete, vilket sammanfattas i tabell 4.

Tabell 4. Jämställdhetsarbetets organisation i SF och DF, åren 1981 och 1988. Antal.

SF
1981 1988

DF
1981 1988

Jämställdhetskommitté/
jämställdhetsansvarig 39 29 22 10

Styrelserepresentation 22 14 21 8
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Vi kan således konstatera att hälften av special- och distriktsförbunden idag saknar 
organ, vars huvuduppgift är att arbeta med jämställdhetsfrågor. Dessa frågors svaga 
ställning blir än mer uppenbar då styrelserepresentationen i jämställdhetsorganen är 
mycket låg. Endast vart sjätte SF och vart tredje DF har någon styrelseledamot som 
arbetar för jämställd idrott.

Åtgärder for ökad jämställdhet
Special- och distriktsförbunden har vidtagit ett stort och varierat antal åtgärder i 
syfte att nå ökad jämställdhet. Ovan har redovisats SFrens försöksprojekt som 
finansierats med RF-medel. Här ges en sammanfattning av några typer av åtgärder, 
vilka antingen RF-finansierats eller självfinansierats.

Utbildning brukar ofta anges som ett av huvudinslagen i jämställdhetsarbetet. I 
jämförelse med de första tre åren (1977/78 - 1980/81) synes dock 
utbildningsverksamheten, totalt sett, både centralt och regionalt ha stagnerat. 
Självfallet finns här stora skillnader mellan de olika förbunden. Bland SF:en har ett 
tjugotal genomfört kurser eller konferenser på central respektive regional nivå. 
Fjorton DF uppger att de genomfört utbildning eller konferenser på temat jämställd 
idrott. Härutöver har ytterligare ett mindre antal förbund vidtagit andra 
utbildningsåtgärder. Det är svårt att uttala sig om effekterna av 
utbildningsinsatserna, då förbunden själva lämnat få uppgifter om detta. Positivt 
synes ha varit att åtgärderna lett till att fler kvinnor utbildats samt att fler kvinnor 
kunnat engageras som ledare. Några förbund menar sig inte ha kunnat notera några 
specifika positiva resultat.

Frågor rörande kvinnor och idrott har inte varit någon vanligt förekommande fråga 
vid årsmöten och internationella förbundskongresser. När dylika frågor behandlats 
har de främst gällt förändringar i tävlingsverksamheten, så t ex har kvinnor fått 
tillträde till fler grenar och fler divisioner har inrättats. På så sätt har 
organisationen/ramen för kvinnors tävlande alltmer kommit att likna männens.

Ibland läggs skulden till kvinnors sämre villkor inom idrotten på massmedia. Ofta 
ses också massmedia som ett medel för ökad jämställdhet. Tjugoen SF och tolv DF 
har analogt med detta vidtagit olika åtgärder riktade mot massmedia. SFrens 
åtgärder synes ha varit mer direkta och kortsiktiga, t ex i form av pressreleaser och 
samtal med massmediarepresentanter i anslutning till tävlingsverksamheten. Detta 
kan förklara att hälften av dem uppger att de därigenom fått ökad uppmärksamhet. 
DFrens åtgärder har varit mer generella och bestått av temakvällar, 
informationsträffar men också av pressmeddelanden. DFren har inte kunnat avläsa 
lika positiva resultat som SFren.

I samband med antagandet av handlingsprogrammet år 1977 uppmanade 
Riksidrottsmötet DF:en att, på likartat sätt som RS, anslå särskilda medel för 
försöks- och utvecklingsprojekt. Detta har också gjorts. Precis som när det gäller 
RS har dock förändringar i administrativa rutiner, främst genom att slå samman 
medel för jämställdhet med ordinarie anslag, medfört svårigheter att analysera hur 
medlen använts. De särskilda medlen har i princip använts på tre sätt. Dels har 
gemensamma aktiviteter i DF-regi genomförts, av vilka utbildningsåtgärder varit de
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vanligaste. Dels har bidrag fördelats till SDF och föreningar. Endast fyra DF 
uppger att de fördelat medel till föreningar. I detta avseende har inte skett någon 
påtaglig förändring över tid. När det gäller bidrag till SDF kan vi notera att denna 
åtgärd synes minska. Vid 1970-talets slut gav häften av DF:en direkta bidrag till 
SDF för jämställdhetsprojekt År 1988, som är det senast mätta året, var det endast 
tre DF, som fördelade medel till sina SDF.

Förändringar under 1980-talet
Vilka förändringar beträffande kvinnor och idrott har förbunden erfarit under 1980- 
talet? Fjnns några mätbara förändringar? Under denna rubrik sammanfattas dels 
förbundens redovisade egna erfarenheter. De kvantitativa målen - fler ledare och fler 
utövare - dominerar jämställdhetsarbetet. De kvantitativa förändringarna vad avser 
ledare liksom medlemsutveckling har därför getts egna avsnitt, som följer på detta.

Beträffande förändringar inom de tre huvudprogrammen barn- och ungdomsidrott, 
motionsidrott och tävlingsidrott synes de största förändringarna ha skett inom 
tävlingsidrotten. Kvinnor har givits tillträde till nya grenar, som tidigare förbehållits 
männen, fått fler tävlingsklasser, i enlighet med klassindelningen av den manliga 
tävlingsidrotten samt fler divisioner. Dessa förändringar har gjort den kvinnliga 
idrotten alltmer lik den manliga, men också mer organiserad. Knappt hälften av de 
förbund, som besvarat enkäten, uppger att tävlingsverksamheten ökat i omfattning. 
Här föreligger dock inga könsskillnader. Mycket påtagliga är uppgifterna om 
landslagens internationella standard. I undersökningen 1981 ansåg 82 procent av 
förbunden att deras landslag för kvinnor blivit bättre eller mycket bättre under 
perioden 1977-1980. Motsvarande siffra för 1980-talet är 38 procent. 1981 ansåg 
en procent av förbunden att deras kvinnliga landslag blivit sämre i internationell 
jämförelse. Idag är motsvarande andel 30 procent. De svenska kvinnliga landslagen 
har således förlorat i konkurrenskraft i förhållande till andra länders landslag. När 
det gäller de manliga landslagen tycks de inte bara behållit sin internationella 
position sedan 1970-talets slut, utan till viss del förstärkt den. Här bör dock 
påpekas att endast ett 40-tal SF besvarat 1988 års enkät

SF:en uppger att både ungdoms- och motionsverksamheten ökat i omfattning. 
Ungdomsidrotten har hos vissa förbund tillförts nya aktivitetsformer, 
karaktäriserade som mer lekfulla och mindre tävlingsinriktade. En mindre andel SF 
har noterat en större ökning av flickor än pojkar. När det gäller motionsidrotten 
synes ökningen totalt för båda könen varit lika, men varierat mellan SF:en.

Liksom vid 1981 års utvärdering finns både positiva och negativa erfarenheter av 
själva arbetet med jämställdhet. Däremot har typen av positiva och negativa 
erfarenheter förändrats. Nu, år 1988 framhålls som mest positivt "fler utövare", 
"fler ledare", "fler kvinnor i ledarutbildning", "bredare verksamhet" och "bättre 
utbildning". År 1981 uppgav både SF och DF att mottagandet av själva budskapet 
var det mest positiva, men samtidigt också det största problemet. Idag synes det 
största problemet vara, trots de uppgivna positiva erfarenheterna, att 
jämställdhetsarbetet inte gett de resultat man hoppats på och att utvecklingen går 
långsamt Det tycks som om själva jämställdhets- eller kvinnofrågedebatten i sig har
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accepterats, men steget därifrån till reella förändringar har inte tagits under 1980- 
talet.

Kvinnorna och makten
Andelen kvinnliga styrelseledamöter i special och distriktsförbunden har varit 
mycket låg under hela 1900-talet med relativt små förändringar. För DF:en synes 
den största ökningen skett under 1980-talet. Nedan redovisas förändringar under 
tiden 1914-1986 avseende samtliga SF och DF i tabell 5. Andelen kvinnor i olika 
förtroendevalda organ och tjänsteställningar på förbundskansliema år 1988 framgår 
av tabell 6, vilken baseras på förbundens egna enkätsvar.

Tabell 5. Andelen kvinnliga styrelseledamöter i special- och distriktsförbund, åren 1914 - 1986. 
Procent.

Är SF DF

1914 3 0
1919 3 0
1924 3 1
1929 5 0
1934 5 0
1939 4 0
1944 2 0
1949 2 1
1954 4 3
1959 4 3
1962 4 3
1969 3 4
1974 3 4
1979 9 10
1984 9 14
1986 11 15

Källa: Olofsson, E. (1984), s 54.

Tabell 6. Andelen kvinnor i förtroendevalda organ och tjänsteställningar inom special- och 
distriktsförbund år 1988. Procent.

Funktion SF DF

Styrelseledamot 12 17
VU-, AU-, presidieledamot 10 15
Kommittéledamot 15 19
Generalsekr, kanslichef 4 15
Sekreterare, kontorist 80 87

Tyvärr saknas möjligheter att göra jämförelser över tid för andra funktioner än 
styrelseledamotens. A andra sidan talar 1988 års siffror, som visar jämförelsen 
mellan könen, ett entydigt språk. Det är männen som har makten i svensk idrott.



Medlemsutveckling
Vår ambition att besknva den kvinnliga medlemsutvecklingen under 1980-talet har 
visat sig svår att genomföra p g a att tillförlitliga uppgifter varit ytterst svåra att få 
fram. Ett försök att utnyttja olika källor, som t ex specialförbundens egna uppgifter, 
RF:s föreningsregister och SCB:s beräkningar1, visade att överensstämmelsen 
mellan dessa var låg. Uppgifter som lämnats till oss i den enkät som 
specialförbunden besvarat stämmer inte överens med uppgifterna från RF:s 
föreningsregister. Vissa specialförbund verkar helt sakna medlemsstatistik. Här kan 
vi därför enbart ge en uppställning över vilken typ av statistik de olika 
specialförbunden tillhandahållit (bilaga 2) samt i tabellerna 7-8 en sammanställning 
över den kvinnliga medlemsutvecklingen för de förbund som lämnat uppgifter om 
detta. I tabell 7 redovisas andelen kvinnliga medlemmar för de SF, som redovisar 
fullständiga medlems-uppgifter och i tabell 8 andelen kvinnliga medlemmar för de 
SF som uppgivit "cirka-sifffor".2

Tabell 7. Andelen kvinnliga medlemmar i specialförbund med fullständiga medlemsuppgifter, åren 
1981,1984 och 1988. Procent.

SF 1981 1984 1988

Badminton 33 33 34
Bangolf 17 22 23
Bordtennis 12
Boule 23 27 29
Bowling 21 22 23
Curling 21
Danssport 56 63 58
Dragkamp 23 24 32
Golf 32 32 32
Gymnastik 82 84 83
Gång 39 36 30
Judo 30
Konståkning 89 88 84
Orientering 30 30
Skolidrott 50 34

Ett medelvärde av dessa procentuella andelar är 40 procent (1981), 39 procent 
(1984) och 40 procent (1988), dvs en ytterst marginell förändring. (I uträkningarna 
har Skolidrotts-förbundets medlemsantal uteslutits, då vissa föreningar i detta 
förbund har ett system med kollektiv medlemsanslutning.) Här bör också noteras att 
i sammanställning ingår tre av de fem förbund, vars medlemsantal till övervägande 
del består av kvinnor, nämligen dansport, gymnastik och konståkning.

lSCB. (1989).
2pör mer detaljerad information hänvisas till Karp, S. (1989).
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Tabell 8. Andelen kvinnliga medlemmar i specialförbund med ungefärliga medlemsuppgifter, åren 
1981,1984 och 1988. Procent.

SF 1981 1984 1988

Bandy 12 14 14
Fotboll 17 20 20
Friidrott 32 31 38
Frisbee 33
Fäktning 33
Kanot 33 33 35
Rugby 11 22 15
Sportskytte 9
Militär idrott 16 17

Ett genomsnittligt värde för de tre mättillfällen ger 21 procent (1981), 23 procent 
(1984) och 24 procent (1988). Här kan utläsas en mindre ökning, som dock är 
mycket osäker pga av medlemsuppgiftemas "cirka-karaktär".

En sammanslagning av uppgifterna i tabellerna 7 och 8 ger ett genomsnittlig andel 
kvinnliga medlemmar på 34 procent (1981), 34 procent (1984) samt 33 procent 
(1988). Sammanställningen visar att andelen kvinnor totalt sett varit näst intill 
konstant under perioden 1981 -1988. Däremot är det mycket vanskligt att uttala sig 
om hur stor andelen kvinnliga medlemmar är. Än svårare blir det att säga något om 
antalet kvinnliga (eller manliga) medlemmar.

Fortsatt specialsatsning?
Frågan om idrottsrörelsen även i fortsättningen skall göra särskilda satsningar på 
jämställdhet innehåller i sig flera delfrågor, som t ex vem ska utföra arbetet, hur ska 
det utföras eller hur ska det finansieras. Under denna rubrik inskränker vi oss till att 
redovisa förbundens inställning till frågan om jämställdhetsarbetet med särskilt 
"öronmärkta meder överhuvud-taget skall fortsätta. 70 procent (n=29) av de SF, 
som besvarat enkäten, och 85 procent (n=17) av DF:en menar att öronmärkning av 
RF-medel för jämställd idrott bör göras även fortsättningsvis. Dessa svar ligger 
ungefar på samma nivå som år 1981 för SF:en, medan DF:en har blivit mer positiva 
till fortsatt särskild satsning. Motiven för en fortsatt satsning är att särskilda medel 
tjänar som en sporre och en legitimering, men också som en "piska" för förbunden 
att själva arbeta med jämställdhet. Ett annat motiv är att målet om jämställdhet inte är 
nått och därmed krävs särskilda satsningar.

De förbund som ställer sig negativa till fortsatt öronmärkning av medel - för SF:en 
19 procent (n=8) och DF:en 5 procent (n=l) - motiverar detta huvudsakligen med 
att jämställdhetsarbetet bör integreras i ordinarie verksamhet samt att förbunden 
själva bör få besluta över hur de vill använda sina medel.
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Även bland de föreningar vi specialstuderat finns en positiv inställning till särskilda 
satsningar på jämställdhet. Påtagligt är dock att det är få föreningar som gjort några 
insatser för att utveckla sin egen kvinnliga idrottsveiksamhet.

Diskussion
Tolv år har förflutit sedan idrottsrörelsen, år 1977, antog sitt handlingsprogram för 
kvinnlig idrott, benämnt "Idrott tillsammans på samma villkor för kvinnor och män, 
flickor och pojkar". Handlingsprogrammet baserades på uppfattningen att det dittills 
inom idrottsrörelsen varit naturligt att männens idrottsverksamhet prioriterats högre 
än kvinnornas. Idrottsrörelsens officiella arbete med och för kvinnlig idrott har 
dock pågått betydligt längre. År 1945 arrangerades den första konferensen för 
kvinnlig idrott och år 1953 inrättade RS sin första kommitté för kvinnlig idrott. 
Antagandet av handlingsprogrammet innebar emellertid att målen för arbetet med 
den kvinnlig idrott för första gången, om än något vagt och diffust, formulerades i 
ord, sattes på pränt och antogs av Riksidrottsmötet. Dessutom fick för första 
gången de som arbetade med dessa frågor ekonomiska möjligheter att omsätta idéer 
i praktisk handling. Det är dock viktigt att komma ihåg att idrottens kvinnor själva 
långt tidigare och parallellt med det officiella, av männen sanktionerade och 
kontrollerade, arbetet bedrivit ett eget arbete för den kvinnliga idrottens utveckling. 
Det är i detta perspektiv som utvecklingen under det i denna studie aktuella 
decenniet, 1980-talet, ska beskrivas och förstås.

Vi har kunnat konstatera att de olika åtgärder som SF och DF har vidtagit, med eller 
utan särskilt tilldelade medel, i huvudsak inte bara initierats utan också genomförts 
och kontrollerats av förbunden själva. Det har således för SF:ens del handlat om 
centrala åtgärder och för DF:ens om regionala. Några av våra delstudier visar att 
föreningarna i allmänhet har dålig kännedom om såväl idrottsrörelsens övergripande 
mål och medel för jämställdhet som sitt eget specialförbunds. Specialstudien av 
Norrbottens Idrottsförbund och Svenska Orienteringsförbundet visar emellertid att 
det är möjligt att nå ut till de lokala föreningarna med budskapet och idéerna.1 Med 
tanke på idrottsrörelsens organisationsstruktur, som innebär att den idrottsliga 
verksamheten bedrivs lokalt, borde ett sådant arbetssätt övervägas där både medel, 
initiativ och genomförande flyttas ut till de enskilda föreningarna. Inte minst mot 
bakgrund av att syftet är att förbättra kvinnors villkor inom idrotten borde ett sådant 
arbetssätt tillämpas i större utsträckning. Av erfarenhet från andra områden vet vi att 
kvinnors förutsättningar, behov och önskemål bättre tas till vara ju närmre 
kvinnorna själva åtgärder vidtas och beslut fattas.

RS har under budgetåren 1978/79 - 1988/89 fördelat drygt 14 miljoner till 
specialförbunden för särskilda försöks- och utvecklingsprojekt. Om vi gör en grov 
uppskattning av antalet medlemmar i idrottsrörelsen till tre miljoner, varav 
kvinnorna utgör drygt 30 procent, dvs en miljon, skulle det innebära en särskild 
satsning på vaije kvinnlig medlem på cirka 1,30 kr årligen. Det är således en relativt 
blygsam satsning, varför överdrivna förväntningar på stora och synbara resultat

*Se Brusvik, P., Magnusson, F. & Rosén, J. (1989), Nordlund, G., Oscarsson, K. & Ångqvist, 
L. (1989) och Söderberg, O. & Uppling, C. (1989).



måste ses som tämligen orealistiska. Här kan då invändas att detta endast avser de 
av RS till SF:en fördelade medlen. Beräkningen fyller naturligtvis endast 
funktionen av att ge grov bild av den särskilda satsningens omfattning. Samtidigt 
finns anledning att här påminna om de risker, som RS:s hittillsvarande 
medelsfördelning, kan medföra. Det finns anledning anta att viss del av medlen gått 
till ordinarie verksamhet och inte till särskilda satsningar. Det i sin tur kan innebära 
att tilldelade medel i realitetet kan ha gått till den manliga idrotten. Vi har också 
kunnat konstatera att stora SF får mycket pengar, medan de små fått lite. Den 
delstudie vi gjort i detta avseende tyder inte på att de stora förbunden arbetar bättre 
än de små med jämställdhetsffågoma. Vi har också rest frågan om dessa särskilda 
jämställdhetsmedel, i samband med förändring av ansökningsförfarandet 1986/87, i 
vissa fall kommit att användas som förstärkning av ordinarie RS-anslag. 
Anmärkningsvärt är också diskrepansen mellan RF:s uppgifter och SF:ens 
uppgifter om storlek på och tidpunkt för tilldelade särskilda medel.

Minst lika viktiga för den kvinnliga idrottens utveckling är naturligtvis de ordinarie 
anslagen till den idrottsliga verksamheten. Om jämställdhet är ett allvarligt menat 
mål för idrotten, måste nuvarande användning särskilt av de av samhället erhållna 
resurserna, göras synligare. Hur ser fördelningen av medlen till manlig och 
kvinnligt idrottande ut? Efter vilka kriterier sker fördelningen? Om en utjämning 
mellan könen eftersträvas, måste en sådan fördelning göras så att det 
underrepresenterade eller lägre presterande könet ges en större del av resurserna.

Den kvantitativa utvecklingen är ett grovt mått på förändringar, men visar på 
förändringens riktning och kan utgöra underlag för mer kvalitativ analys. I denna 
studie hade vi särskilt velat belysa kvinnors deltagande i idrott i kvantitativa termer 
genom att studera medlems- och ledarutveckling. När det gäller medlemsutveckling 
har det inte varit möjligt att finna några tillförlitliga uppgifter för idrottsrörelsen i sin 
helhet. Vi vågar dock påstå att en viss stagnation inträffat under 1980-talet vad 
avser de kvinnliga medlemsskapen. Däremot har en kraftig ökning skett om vi 
studerar medlemsutvecklingen under ett längre tidsperspektiv. De kvinnliga 
medlemsskapen utgjorde vid 1950-talets början omkring femton procent av det 
totala antalet medlemsskap och år 1988 omkring 33-40 procent, beroende på vems 
uppgifter som ligger till underlag för beräkningarna. Den stagnation vi kunnat 
notera kan bero på generell stagnation, men skulle också kunna förklaras av att 
taket, vad avser kvinnors medlemsskap, är nått. En studie bland den norska 
befolkningen, genomförd 1987, visar att de kvinnliga medlemsskapen i det norska 
idrottsförbundet sjunkit under de senaste åren. Studien visar vidare att de privata 
organisatörerna av idrott- och motionssaktiviteter drar till sig fler kvinnor än 
idrottsföreningarna.1 Sannolikt är det så att idrottsrörelsen inte kan locka fler 
kvinnor till sig förrän den idrottsliga verksamheten genomgått även kvalitativa 
förändringar (jfr nedan).

I anslutning till behandling av medlemsutvecklingen finns anledning för oss att 
poängtera det anmärkningsvärda i att den organiserade idrottsrörelsen inte själv har 
tillförlitliga medlemsuppgifter. Vi har kunnat visa på nuvarande systems brister,

1D0lvik, J E., Danielsson, 0. & Hemes, G. (1988).
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vilket också tidigare forskning gjort1 Här finns således ett vitt fält för den fortsatta 
idrottsforskningen. Även för idrottsrörelsen själv måste detta vara ett angeläget 
område att ta sig an, t ex om effekterna av olika åtgärder ska kunna utvärderas eller 
en säker planering kunna göras. Det är därför olyckligt om idrottsrörelsen i någon 
slags missriktad jämställdhetsambition upphör med könsuppdelad statistik över 
utövare och ledare. Samtidigt måste såväl forskare som idrottsrörelsen vara 
uppmärksam på att det kan vara stora skillnader mellan antalet organiserade 
medlemmar och antalet aktiva medlemmar. Den ovan relaterade norska studien visar 
sålunda att .nära hälften av de som var medlemmar i idrottsföreningar själva 
betraktade sig som passiva medlemmar.2

Männens makt inom idrottsrörelsen är bedövande. När det gäller innehav av 
styrelseposter på central och regional nivå har en positiv förändring skett under 
1980-talet. Totalt sett och i ett längre tidsperspektiv är dock förändringarna små, 
och framför allt är de kvinnliga makthavarna få. Våra studier visar vidare att inte 
bara de "demokratiskt” valda kvinnliga ledarna är få. Kvinnor utses också i ringa 
utsträckning till kommittéledamöter - positioner som i många fall är än mer 
maktfyllda än styrelseposter. I takt med det ökande antalet tjänstemän inom idrotten 
har det skett en viss maktförskjutning från förtroendevalda till handläggande 
tjänstemän, som till t ex generalsekreterare, kanslichefer och konsulenter. Inte heller 
på dessa poster återfinns kvinnorna.

Mot denna bakgrund (och det officiella målet om strävan mot ökad jämställdhet) är 
det en aning märkligt att endast ett fåtal förbund försökt att genom ändringar i 
regelsystemet öka kvinnors inflytande och ansvar. Nuvarande regelsystem, bygger 
på en föreställning om idrottsrörelsen som en könsneutral institution, dvs att det är 
de mest kvalificerade som utses till olika uppdrag, oavsett kön. I takt med att 
kvinnoforskningen producerat ny kunskap och att nya erfarenheter från idrottens 
eget jämställdhetsarbete erhållits har detta synsätt vederlagts. Sålunda vet vi t ex att 
den manliga måttstocken används för att värdera kandidater. "Kvalifikation" är inget 
objektivt begrepp, utan i hög grad beroende av vem som väljer de kriterier som ska 
utgöra kvalificeringsnorm. Med sådan kunskap i bagaget borde sådana 
nominerings- och valprocedurer prövas där både kvinnor och män garanteras plats i 
olika maktpositioner. Därmed skulle kvinnorna både beredas möjlighet och tvingas 
att ta ansvar för sitt eget idrottande. Det senare något som ofta framförs i 
jämställdhetsdebatten, men aldrig åtföljs av erbjudande om sådana positioner att 
detta i realiteten blir möjligt. Först när sådana åtgärder vidtas, som syftar till att 
upphäva den manliga makten och kontrollen av kvinnors deltagande i idrott, kan 
idrottsrörelsens hävda att den är en könsneutral institution och dess 
"jämställdhetsarbete" uppfattas som seriöst.

Våra utvärderingsstudier tyder på att det officiella jämställdhetsarbetet inom 
idrottsrörelsen har stagnerat under 1980-talet. Det anmärkningsvärt höga

1Här åsyftas främst Olle Halidéns (1983) omfattande kvantitativa beskrivning och analys av 
idrottsrörelsen.
2D0lvik, J E., Danielsson, 0. & Hemes, G. (1988).
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svarsbortfallet bland specialförbunden (31 procent), trots påpekande om kravet från 
regeringen om redovisning av hur medlen använts, tolkar vi som ett utslag av svagt 
intresse för jämställdhetsfrågoma i dessa förbund. Vidare saknar idag de flesta 
förbund handlingsprogram, hälften av special- och distriktsförbunden har inget 
särskilt organ, som arbetar med frågorna. De organ som finns är ofta dåligt 
förankrade i förbundsstyrelserna. Utbildningsinsatserna, som ansetts som en av 
huvudmetoderna för att nå målen, har minskat i omfattning. Hur ska denna 
stagnation förstås? Den entusiasm och höga aktivitet som kunde noteras vid 1970- 
talets slut, hade sin grund i antagandet av handlingsgprogrammet år 1977 och 
tillskottet av särskilda utvecklingmedel. Efter några års intensivt arbete fanns 
självfallet en förhoppning om synbara resultat. Förhoppningar som till stor del kom 
på skam. Dels var kanske inte resultaten så stora dels började arbetet stöta på 
motstånd. Denna typ av motstånd brukar oftast vara dolda hinder och problem och 
således inte ta sig konkreta uttryck. Av interna dokument från RF:s arbetsgrupp, 
som t ex personlig skriftväxling mellan ledamöterna och mellan enskilda ledamöter i 
arbetsgruppen och ledamöter i riksidrottsstyrelsen, framgår hur RF:s Arbetsgrupp 
stött på motstånd i sitt arbete. I flera fall har arbetsgruppens förslag till åtgärder 
inom det egna kompetensområdet kritiserats eller tillbakavisats av styrelsen. 11 ett 
inlägg i Svensk Idrott beskriver en kvinnlig ledamot i SF-styrelse det motstånd 
jämställdhetsarbetet där stött på.

I sig var inte herrarna negativa till särskild satsning på damerna. Förutsättningarna 
var dock tvä för detta:
1) Herrarna skulle själva bestämma vad som var bäst, i alla lägen, för damerna. De 

i organisationen befintliga damerna omyndigförklarades alltid i alla sammanhang. 
Alltid fanns det något. Om inget annat argument fanns att ta till sä tog man till frun. 
Hennes reaktioner var alltid mycket riktigare och mera trovärda än de kvinnliga 
representanterna som valts in iförsamlingen.
2) Inga kostnader fick vara förknippade med satsningen pä damer.* 2 3

Denna utveckling mot ökat motstånd och uteblivna resultat av arbetet inträffade 
samtidigt som ''kvinnofrågorna” böljade mista något av sin aktualitet inom t ex de 
politiska partierna och i massmediadebatten.

Inom utvärderingsforskningen brukar talas om att det är viktigt att skildra vad som 
sker i det som synes ske} Samtidigt som det "traditionella" och officiella 
jämställdhetsarbetet synes stagnera, tycks det som om en kvalitativ förändring i 
arbetet inträffat. Jag har i ett tidigare arbete visat hur kvinnorna inom idrotten, 
liksom inom andra samhälleliga områden, tillämpat olika motstragier vid olika 
tidpunkter för att komma in i den manliga idrottsvärlden.4 Pendeln har svängt

Olofsson, E. (1989), kapitel 3.
fyddenberg, E. (1988). öppet brev till RF och dess medlemmar. Svensk Idrott., (1), s 20.
3Se t ex Franke-Wikberg, S. & Lundgren, U. (1979).
Olofsson (1989).
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mellan ett hävdande av kvinnans likhet med mannen - en likhetsstrategi - och 
kvinnans olikhet från mannen - en särartsstrategi..1

Under 1970-talet hävdade idrottens kvinnor likheten med mannen, vilket låg i 
samklang med den generella kvinnorörelsen strategi (om än med tidsmässig 
eftersläpning), men också med idrottsrörelsens officiella idrottsideologi. Med det 
senare avser jag idrottsrörelsens inställning att idrott ska utföras på ett visst sätt och 
idrottsutövaren, oavsett kön och ålder skall anpassa sig till detta. Denna strategi var 
också lyckosam. Kvinnorna har fått ökat tillträde till den manliga tävlingsidrotten. 
Detta ökade tillträde har, som vi visat i denna studie, fortsatt under 1980-talet. 
"Sjävklart" har kvinnornas idrottande hållits isär från männens. Blandade dam- och 
herrlag liksom gemensamma tävlingsklasser förekommer mycket sällan. Häri ligger 
en av "poängerna" för den manliga makten inom idrotten, nämligen att hålla det 
kvinnliga idrottsutövandet åtskilt från det manliga. Så länge detta görs måste också 
olikheten hävdas, vilket i sin tur är en förutsättning för att upprätthållandet av den 
manliga makten. Det olika kan aldrig vara jämlikt!2

Inom kvinnorörelsen har sedan 1970-talets slut särartsideologin, främst byggd på 
föreställningen om att kvinnor och män är olika pga uppfostran och socialisation 
alltmer accentuerats. Jag menar att det motstånd som idrottens kvinnor mött i sina 
jämställdhetssträvanden under 1980-talet gav upphov till omprövning av den gamla 
strategin. Kvinnorna kom till insikt om att likhetsstrategin i realititen innebar att de 
visserligen gavs tillträde till idrotten, men till en för män utformad och av män 
kontrollerad idrott, och således inte till en för kvinnor utformad och av kvinnor 
kontrollerad idrott. Särartsideologin hade därmed vunnit intåg inom idrottsrörelsens 
kvinnorörelse. Synbara uttryck för detta är t ex referat från en 
kvinnoidrottskonferens i maj månad 1989 samt remissversionen av "Idrottens 
jämställdhetsplan inför 90-talet".

1Den uppfattning som hävdar kvinnans likhet med mannen tar sin utgångspunkt i tanken pä en 
generell likhet mellan människor och inte specifikt i jämförelse mellan man och kvinna. Kvinnan 
beskrivs således i första hand som individ och inte soti könsvarelse. Den uppfattning som hävdar 
kvinnans särart utgår frän jämförelsen mellan man och kvinna. Kvinnorna ses som könsvarelser 
och som kollektiv. I detta synsätt polariseras män och kvinnor. Den kvinnliga särarten kan i 
princip ha två förklaringsgrunder - förenklat uttryckt antingen ha sin grund i biologiska skillnader, 
pä engelska benämnt "sex", eller i social särart, på engelska benämnt "gender". Se t ex 
Ambjömson, R. (1974), Hirdman, Y. (1982) samt Wennström, E. (1983).
2Kvinnohistorikem Yvonne Hirdman (1988) använder begreppet genussystem, när hon analyser 
relationen mellan män och kvinnor och relationen mellan makt och kön. Begreppet genussystem 
har två bärande principer. Den ena är att kvinnligt och manligt inte bör blandas. Det hjälper oss att 
förstå varför idrottsrörelsen så konsekvent håller isär mäns och kvinnas idrottsutövning. 
Isärhållandet mellan manligt och kvinnligt är en förutsättning för upprätthållandet av den manlig 
makten. Den andra bärande principal är att mannen år norm. Detta avspeglas tydligt i idrotten, där 
den för män utformade idrotten står modell för kvinnors idrottsutövning.
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Referat från "Forum för framtidens idrottskvinnor:
När det kvinnliga perspektivet vägs in kommer idrotten att finna nya och 
annorlunda former och först då kommer den att bli en verklig folkrörelse.1

Idrottens JämstäUdhetsplan inför 90-talet:
Kvinnor och män har olika kunskaper och erfarenheter. Att båda gruppernas 
synpunkter i lika stor omfattning får bilda underlag för viktiga beslut år därför en 
viktig resursfråga. Kvinnor och män har olika värderingar och olika intressen. 
Större kvinnorepresentation kan därför leda till att nya frågor och infallsvinklar lyfts 
fram. Jämställdhet är därför också en intressefråga2

Sammanfattningsvis kan konstateras att den största förändringen i idrottens 
jämställdhets-arbete under 1980-talet är att kvinnorna inte bara ändrat strategi utan 
också böljat diskutera och ompröva innehållet i idrottsrörelsens verksamhet.

Idrottens jämställdhetsarbete i framtiden
En majoritet av special- och distriktsförbunden menar att den särskilda satsningen 
på kvinnor och idrott bör fortsätta. Specialsatsningar ger värdefulla bidrag till att 
förbättra villkoren för kvinnors deltagande i idrott. Jämställdhetsfrågorna ges 
uppmärksamhet. Vidare legitimerar en central satsning från RF de enskilda special- 
och distriktsförbundens egna särskilda satsningar. Huvudresultatet av 
utvärderingen av 1980-talets jämställdhetsarbete är att jämställdhet (oavsett hur detta 
definieras) inte är uppnådd. Kvinnors villkor inom idrotten är självfallet beroende 
av kvinnors villkor i samhället generellt. Detta innebär inte att åtgärder som vidtas 
av idrottsrörelsen saknar betydelse för kvinnors villkor inom idrotten. Tvärtom är 
det så att åtgärder inom samhällets olika institutioner tillsammans bildar helheten för 
kvinnors livsvillkor.

Hur ska då detta arbete utformas? Det är inte möjligt att i detalj besvara denna fråga. 
Vi har i vår utvärdering i delrapporter och i denna slutrapport beskrivit, analyserat 
och kommenterat det hittillsvarande arbetet Avslutningsvis och sammanfattningsvis 
vill vi hävda att den fas som arbetet just nu synes befinna sig i - där den idrottsliga 
verksamheten diskuteras och omprövas - bör accentueras och utvidgas.

Begreppet jämställdhet är numera den officiella benämningen på arbetet med 
kvinnor och idrott. Inom RF beslöts år 1984 dels om byte av namn på dess 
arbetsgrupp till "Arbetsgruppen för jämställdhet" dels om "integrering" av arbetet, 
och andra förbund följde efter. Dessa förändringar i språkbruk, kom att medföra att 
man osynliggjorde vad det egentligen handlade om, nämligen om kvinnornas 
situation inom idrotten.3 Begreppet jämställdhet upplevs sannolikt inte som så 
hotande, då det explicit inte inrymmer t ex frågan om fördelningen av resurserna

1 Asp, I. (1989). Män är narkotiskt beroende av makt Svensk Idrott, (7), s 28.
2Sveriges Riksidrottsförbund (1989), s 2.
3Osynliggörande brukar betraktas som en av de härskartekniker, som de flesta maktgrupper förfogar 
över och som därmed kan användas för att stänga ute kvinnorna. Se t ex Äs, B (1982).
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inom idrotten. Begreppet jämställdhet kan snarare ge sken av att det endast handlar 
om att kvinnorna skall nå upp till en högre nivå, utan att detta skall påverka 
männens positioner. I realiteten innebär det att de ekonomiska resurserna måste 
omfördelas liksom att om kvinnor skall kunna beredas plats i maktpositioner, måste 
män stiga åt sidan. Innehåller begreppet jämställdhet någon kvalitativ dimension? 
Jämställdhet kan uppfattas som en fråga om omfördelning av resurser inom 
befintlig verksamhet.

Tidigare användes begreppet kvinnlig idrott. Jag har i mina studier inte kunnat 
finna att man därmed åsyftat något annat än att det är kvinnor som utövar idrott. I 
realiteten har begreppet därmed kommit att stå för kvinnliga utövare av manlig 
idrott. Det kan tyckas egalt vilket begrepp som används, men så länge inte 
begreppen ges något entydigt innehåll finns utrymme för många tolkningar - som 
ibland kan vara hotande men lika ofta till intet förpliktigande. Förbunden efterlyser 
tydligare målsättning med det övergripande jämställdhetsaibetet, vår analys har visat 
på de diffusa målsättningarna. I Jämställdhetsplanen, som publicerats under våren 
1989, är såväl mål som medel för idrottens jämställdhet mer preciserade. Däremot 
lyfts inte särskilt fram behovet av kvalitativa förändringar i den idrottsliga 
verksamheten.

Idrotten har olika funktion för kvinnor och män. Dagens officiella ideologi, där 
sociala och hälsobeffämjande motiv framhålls, har befrämjat kvinnors deltagande i 
idrott. De egen-skaper, som tävlingsidrotten av tradition ansetts utveckla och 
befrämja är sådana som en man idealt skulle besitta, t ex viljestyrka, 
koncentrationsförmåga, mod, själbehärskning och uthållighet. Tävlingsidrottens 
latenta ideologi, ”vinna till vaije pris, kommer emellertid på kollisionskurs med den 
officiella ideologin, och motverkar kvinnors involvering i idrott. Ett närmande av 
den latenta ideologin till den officiella är en förutsättning för ett ökat kvinnligt 
deltagande i idrottsrörelsen, både som ledare och utövare. Det innebär att idrottens 
konkreta uttryck och den bild som tränger igenom ”mediafiltret"1 måste stämma 
överens med de officiellt uttalade idéerna. Öm idrott skall kunna vara ett led i den 
fysiska fostran, ett medel för gemenskap och rörelseglädje och bidra till bättre 
hälsa, måste också idrotten genomsyras av detta. Då får inte doping, idrottskador, 
övergångssummor, läktarvåld mm vara så dominerande inslag, som de är i bilden 
av dagens idrott

Hur en sådan idrott skall se ut, som tilltalar kvinnor, är inte möjligt att uttala sig om 
i detalj, men utgångspunkten måste vara kvinnornas egna förutsättningar, villkor 
och behov och målet en reell kvinnlig idrott.

1I D0lvik, J E., Danielsson, 0. & Hemes, G. (1988), s 95 beskrivs hur dessa negativa inslag 
inom idrotten ger näring ät en begynnande legitimitets- och identitetskris. I et mediavridd samfunn 
er ikke dette aleine et spörsmål om realiteter, men om vinnere og tapere i defwisjonskampen om 
dagsorden og oppmerksomhet. Idrettens legitimitet betinges av hvilke sosiale definisjoner som 
trenger gjennom mediaßltret: Idrettens eget selvbild som en bred socialt forebyggende 
folkebevegelse, eller kritikernas portrett av en elitistisk delvis pervertert tumleplass for 
selvopptatte kroppdyrkere?
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BILAGA 1

Fördelade medel <i tkr) till "jämställd idrott" under perioden 1978/79 - 88/89

78/79 79/8C1 80/81 81/82 i82/83 83/84 84/85 85/86. 86/87 87/88 88/89 SUMMA

Badminton 58 60 70 25 20 18 34 25 100 125 75 610
Bandy 31 38 28 20 20 35 15 20 60 90 75 432
Baseboll 15 13 25 -- 15 -- 10 10 20 20 -- 128
Basket 40 -- 87 6,5 30 15 35 -- 105 125 100 543,5
Biljard 20 15 20 15 -- 10 20 100
Bob o rodel 15 -- 15 30
Bordtennis 75 72 64 35 30 30 65 25 115 125 75 711
Bi Isport 10 30 14 50 104
Bowling 10 15 27 20 10 5 87
Brottning -- 10 8 -- -- -- -- 20 25 25 25 113
Budo 21 25 20 -- 15 15 30 10 71 75 25 307
Bågskytte 10 10 5 -- 10 10 -- -- 24 25 25 119
Casting 10 -- 20 -- 8 10 15 20 -- -- -- 83
Curling 15 27 30 15 20 15 10 -- 65 70 25 292
Cykel 32 28 20 -- 20 -- 10 -- 30 30 25 195
Danssport -- -- 10 10
Dragkamp -- 15 15 15 10 7 -- -- 40 40 25 167
Flygsport -- -- 16 20 15 51
Fotboll 45 -- 20 -- 35 -- 35 35 75 75 200 520
Fri-idrott 55 63 65 25 15 26 20 40 90 125 175 699
Frisbee 40 40 25 105
Fäktning 15 25 25 29 20 15 10 15 25 40 25 244
Golf 14 22 18 -- 10 -- -- -- 35 40 -- 139
Gymnastik 55 66 40 30 15 25 -- 20 15 25 50 341
Gång 18 -- -- -- 15 15 -- 15 50 50 25 188
Handboll 48 15 35 -- 20 30 -- -- 85 125 100 458
Handikapp 20 30 20 50 30 25 -- 20 -- -- -- 195
Innebandy 20 20 -- 40
Ishockey 11 -- -- -- 15 25 30 -- 30 25 25 161
Kanot 25 21 16 5 15 15 -- -- 60 50 50 257
Konståkning 40 45 45 10 50 -- 190
Korpen 15 25 12 -- 10 -- 10 20 -- 25 300 417
Landhockey 10 -- -- -- 10 -- -- -- 20 20 25 85
Motorcykel 10 10
Minigolf -- 10 16 10 8 8 20 -- 25 40 25 162
Orientering 85 95 87 33 35 45 15 20 80 125 175 795
Ridsport 15 15 15 12 10 67
Rodd 18 12 12 2,2 13 10 -- -- 25 25 -- 117,2
Rugby 10 10 20 10 40 40 25 155
Segling 26 30 -- -- 20 25 -- 40 80 125 100 446
Simning 45 76 49 20 25 25 60 35 90 40 -- 465
Skidor 55 72 82 37,8 35 45 55 50 230 350 200 1211,8
Skol idrott 10 -- -- 12,5 10 -- 25 40 40 50 50 237,5
Skridsko 17 5 -- -- 6 -- -- -- 30 40 25 123
Sportdykning 16 19 15 5 -- 11 -- -- 20 20 25 131
Sportskytte -- 33 -- 25 -- -- -- 30 75 100 50 313
Squash 18 18 15 -- 10 -- 10 -- -- -- 25 96
Tennis 55 60 53 25 15 15 20 -- 85 125 150 603
Tyngdlyft. 20 20
Varpa 12 35 40 7 -- -- 8 35 35 40 25 237
Vattensk. 15 -- -- 5 30 50 25 125
Volleyboll 28 35 50 -- 10 15 -- -- 40 75 50 303
Ak.idrott -- 20 20 -- 10 5 -- 20 25 25 -- 125
Mil.idrott -- 15 28 20 25 20 23 25 40 70 25 291

1133 1220 1257 525 700 600 600 600 2200 2800 2520 14155



BILAGA ^

Hedlemsutveckling 1 specla1 förbunden under 1980-talet.

1981 1984 1988
K M Tot K M Tot K h Tot

Badminton 12210 24783 36993 14060 28546 42606 17460 33149 50609
Bandy 1920 14080 16000 2100 12900 15000 1960 12040 14000
Basebo11 ej besvarat enkäten
Basket har enbart föreningsstatistik
Biljard ej besvarat enkäten
Bob o rodel återsänt enkäten oifylld
Bordtennis 15558 111742 127300
Boule 239 817 1056 447 1218 1665 765 1886 2651
Bi 1 sport ej besvarat enkäten
Bowl ing 6794 25254 32048 6869 24246 31115 6691 22776 29467
Boxning återsänt enkäten oifylld
Brottning ej besvarat enkäten
Budo besvarats av- AIKIDO
Bågskytte ej besvarat enkäten
Casting har enbart föreningsstatistik
Cur 1 ing 4591 993 3333 4626
Cyke 1 32000
Danssport 824 651 1867 3046 1807 8392 7904 5643 20469
Dragkamp 500 1687 2187 630 1969 2599 2109 4431 6540
Flygsport ej besvarat frågan
Fotbol1 30100 145000 175100 37700 153000 190700 36200 148600 184800
Fri - idrott 95000 205000 300000 100000 220000 320000 160000 260000 420000
Frisbee 300 600 900
Fäktning 400 1200 1600
Golf 29527 63702 93279 36227 78139 114366 65873 140577 206450
Gymnastik 303866 66548 370414 306836 57060 363896 259523 54957 314480
Gång 3046 4707 7753 2147 3860 6007 2671 6177 8848
Handbo 11 har uppgett att man ej har säkra siffror
Handikapp ej besvarat enkäten
Innebandy 350 3500 18000
I shockey ej besvarat enkäten
lsseglar ej besvarat frågan
Judo 12500 12500 3870 9029 12899
Kanot 4000 8000 12000 5000 10000 15000 6000 11000 17000
Kanotseglar ej besvarat enkäten
Konståkning 8778 1096 9890 8800 1184 10008 9059 1581 10799
Korpen har ej enskilda medllemmar
Landhockey ej besvarat enkäten
hotorcyke1 75000 80000 95000
Minigolf 1575 7970 9545 1720 7675 9395 1740 7471 9211
Orientering 21987 52884 74871 21792 50720 72512 ej sammanställda
Racerbåt ej besvarat enkäten
Ridsport 66000 114618 170000
Rodd 3750 3750 3750
Rugby 200 1600 1800 500 1900 2300 400 2300 2700
Seg 1 ing återsänt enkäten oifylld
Simning 110505 104257 120932
Skidor 425262 480828 367646
Skidskytte vet ej
Skol idrott 303000 308000 611000 210000 410000 620000
Skridsko ej besvarat frågan



1981
K H Tot

Sportdykning 
Sportskytte

ej besvarat enkäten

Squash ej besvarat frågan
Tennis ej besvarat enkäten
Tyngdlyft. 
Varpa
Vattensk.

ej besvarat frågan

Volleybol1 65000
Ak.idrott kollektiv anslutning
Mi 1.idrott

K
1984
M Tot K

1986
M Tot

7100 68400 75500

27000

65000
1230 2218

65000

3500 21900 25400 11000 52000 63000
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