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Föreliggande rapportserie, Arbetsrapporter från Pedagogiska 
institutionen, Umeå universitet är avsedd att utgöra en sammanhål
lande ram för publicering av arbetsrapporter, delresultat, utkast 
m m vilka lämpar sig for en snabb presentation. För innehållet i 
denna serie är respektive rapportförfattare ensam ansvarig.



FÖRORD

Vid Riksidrottsmötet år 1977 antog svensk idrottsrörelse ett handlingspro
gram för kvinnlig idrott. Sedan dess har Riksidrottsförbundet och dess 
specialidrotts- och distriktsförbund avsatta särskilda ekonomiska medel för 
försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom området kvinnor och idrott. 
De tre första årens arbete utvärderades av pedagogiska institutionen vid 
Umeå universitet. Utvärderingsresultaten presenterades i en rapport 
(Olofsson, 1981).

Institutionen har nu anförtrotts uppdraget att utvärdera idrottsrörelsens 
arbete under 1980-talet med "jämställd idrott" som är den nuvarande 
officiella benämningen. Utvärderingen utförs inom ramen för undervisningen 
vid Idrottspedagoglinjen. Utvärderingsresultaten kommer att presenteras i 
flera delrapporter och en slutrapport under 1989. Föreliggande rapport är 
den första delrapporten.

Eva Olofsson 
Projektledare
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Allt sedan 1978/79 har specialförbunden haft möjlighet att hos RF ansöka om medel för 

särskild satsning på kvinnlig idrott. Från och med 1985/86 används i stället för "kvinnlig 

idrott" begreppet "jämställd idrott". I denna rapport kommer vi att genomgående använda 

det senare begreppet. Hur medel fördelats och använts under perioden 1978/79 till 1980/81 

har beskrivits av Olofsson (1981). Vår avsikt är att göra motsvarande beskrivning för åren 

1981/1982 fram till i dag, 1988/89. För att möjliggöra jämförelser över tid följer vår 

redovisning i möjligaste mån den uppläggning som Olofsson använde sig av i sin tidigare 

studie. Detta innebär att vi inleder med en kvantitativ beskrivning av ansökningarna under 

tidsperioden. Sedan följer en sammanställning av bidragsbeviljade projekt, i vilken även 

ingår en redovisning av de specialförbund som under åren erhållit störst andel medel för 

satsning på jämlik idrott. Slutligen beskriver vi till vilka områden medel fördelats genom 

att kategorisera projekten i sex undergrupper, av vilka fem är identiska med de kategorier 

Olofsson använde sig av i 1981 års utvärdering.

Under årens lopp har dock både fördelningsprinciper och rutiner för ansökningsförfarande 

förändrats, vilket innebär vissa svårigheter både i fråga om att utgå ifrån den tidigare upp

läggningen för beskrivning och att fullt ut kunna teckna ett utvecklingsförlopp. Att 

fördelningsprinciperna förändras är naturligt allt eftersom frågor om vad idrott för kvinnor 

är och skall vara uppmärksammas. Det är rimligt att anta att flera års arbete med 

fördelning av medel och uppföljning av specialförbundens verksamheter, gör att målet för 

den särskilda satsningen på jämlik idrott blir tydligare, samtidigt som vissa korrigeringar av 

fördelningsprinciper är nödvändiga för att nå just dessa mål.

Förändringarna är således naturliga, men ställer dock oss inför vissa problem, eftersom vi 

så långt som möjligt valt att följa den modell som användes i 1981 års analys (Olofsson, 

1981). BI a innebär detta att den kategorisering av projekt i fem undergrupper; admini

strativa åtgärder, kvantitetshöjande åtgärder, kvalitetshöjande åtgärder, ledar- och ut

bildningsåtgärder och kombinerade åtgärder, som Olofsson använde blir svårare au tillämpa 

allt eftersom vi närmar oss 1988/89. Det dyker upp allt fler projekt som är svåra att entydigt 

hänföra till någon av de ovan nämnda kategorierna, samtidigt som de inte heller kan kallas 

för kombinerade åtgärder. Vidare söker specialförbunden medel för verksamheter som inte 

över huvud taget förekommit under den första treårsperioden. Ett exempel på detta är 

projekt som avser att utvärdera effekter av speciella satsningar på jämlik idrott.
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De beskrivna förändringarna gör det nödvändigt att tillföra en kategori till de tidigare 

nämnda fem. Denna kategori kallar vi "övriga åtgärder" och till denna hänför vi projekt 

som inte naturligt faller under någon av de övriga kategorierna. Genom att tillföra nämnda 

kategori kan vi behålla den tidigare strukturen och därigenom bibehålla möjligheten att 

följa en utveckling från 1978/79 fram till i dag.

Den förändring i fråga om ansökningsförfarande som skett fr o m verksamhetsåret 1986/87 

ställer oss inför betydligt större svårigheter än den ovan beskrivna utvecklingen. Förändring

en innebär att specialförbunden inte längre ansöker om medel för satsning på jämlik idrott 

på särskild blankett, utan att ansökan ingår i ordinarie anslagsäskanden. Ur dessa "lyfter" 

RF sedan ut satsningar som bedöms som "goda" exempel för det fortsatta arbetet med 

jämställd idrott. Detta innebär förändrade rutiner vid granskning och fördelning av medel. 

Det innebär också att det inte längre är möjligt att tala om klart avgränsade satsningar eller 

projekt. Det blir också svårt att dra gränsen mellan särskilda satsningar och ordinarie 

verksamhet. I vissa fall kan det t o m vara svårt att avgöra om en satsning är en satsning 

på jämlik idrott eller inte.

Förändringarna innebär att vi från och med 1986/87 inte längre kan följa samma modell för 

beskrivning av utvecklingen, vilket i sin tur innebär att möjligheterna till jämförelser över 

tid försämras.

I vår beskrivning av den utveckling som sker från och med 1986/87 begränsas därför vår 

redovisning till att vi anger den totala summan fördelade medel/år, samt antalet 

specialförbund som tilldelats medel/år. Eftersom den totala summan fördelade medel ökar 

markant från och med 1986/87, från 600.000 till 2.200.000, har vi dessutom valt att redovisa 

de specialförbund som under treårsperioden beviljats mer än 300.00 kr, dvs i genomsnitt 

100.000/år, för satsning på jämställd idrott.

För åren 1986/87 till 1988/89 uppmärksammar vi också fördelningen av medel mellan sk 

"elitsatsningar" och övriga bidragsbeviljade projekt. Vi granskar också vilka specialförbund 

som till- eller återkommer i samband med att medelstilldelningen ökar.
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ANSÖKNINGAR

Från och med 1978/79 har SF:en inför varje nytt verksamhetsår inbjudits att ansöka om 

medel för särskild satsning på kvinnlig idrott. Som inledningsvis nämndes har både rutiner 

för äskanden och fördelningsprinciper förändrats över tid. Från och med 1985/86 fördelas 

t ex inte längre medel för satsning på kvinnlig idrott utan för utvecklingsprojekt inom 

jämställd idrott. Inte heller ansöker man separat, om medel för satsning på jämställd idrott, 

utan inom ramen för ordinarie bidrag. Detta innebär att SF:en under något av huvudpro

grammen; Ungdom, Motion, Tävling, har att specificera sin satsning på jämställd idrott. 

Av tabell 1 framkommer i vilken utsträckning SF:en lämnat in ansökningar och det totala 

ansökningsbeloppet.

Tabell 1. Ansökningar om medel för särskild satsning på jämställd idrott.

TOTALT ANSÖK- 
ÅR ANTAL SF NINGSBELOPP

1981/82 34 2.2 milj
1982/83 43 2,1 milj
1983/84 33 1,6 milj
1984/85 33 1,8 milj
1985/86 31 2,2 milj

Fram till och med 1985/86 är det möjligt att med ganska stor säkerhet räkna fram det totala 

ansökningsbeloppet, trots förändringar av äskningsförfarandet. Detta tack vare att 1985/86 

års äskande finns på särskild blankett. 1986/87 års äskanden har visserligen på begäran från 

RF kompletterats med skriftlig projektbeskrivning eller muntlig beskrivning per telefon, men 

osäkerheten i uppgifterna är så stor att vi fr o m detta år inte anger några uppgifter i vår 

redovisning över antalet sökande SF och totala ansökningsbelopp.

Jämförelse med perioden 1978/79 - 1980/81

Det totala ansökningsbeloppet under perioden 1981/82 till 1986/87 har varierat mellan 1,6 

milj till 2,2 milj. Denna summa kan jämföras med de avsevärt högre totalsummar som 

redovisats för åren 1978/79 till 1980/81. Under dess år varierade det totala ansökningsbe

loppet mellan 3,7 milj och dryga 4 milj.
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En jämförelse visar också att antalet sökande SF tenderar att minska under den senare 

perioden. Under 1978/79 till 1980/81 var det lägsta antalet sökande special förbund 39 st. 

Under 1981/82 till 1986/87 ansöker färre än 35 st specialförbund vid fyra (av sex) tillfällen.

Bidragsbeviljade projekt

Fördelningsprinciper

Avgörande för vilka projekt eller ansökningar som beviljas medel är de fördelningsprinciper 

som gäller vid varje ansökningstillfälle. Eftersom dessa förändrats under årens lopp ger vi 

här en kort sammanfattning av de principer som RF arbetat efter vid fördelning av medel.

Under de tre första åren, 1978/79 - 1980/81, beviljades specialförbunden medel för särskild 

satsning på kvinnlig idrott för att:

- Analysera damidrottens situation i det egna förbundet

- Starta försöksprojekt som skulle kunna vara förebild för vidare satsningar (bredd, 

rekrytering, utbildning).

- Göra specialsatsningar på kvinnlig elit.

I den information som gick ut till specialförbunden inför ansökan om särskilda medel för 
1981/82 sades att detta års medelstilldelning skulle ses som en möjlighet för SF:en att 

fullfölja pågående satsningar och förbereda för övergång av de särskilda satsningarna till 

ordinarie verksamhet. Denna information ska förstås mot bakgrund av att man imon arbets

gruppen för kvinnlig idrott antog att detta var det sista året som särskilda medel skulle 

tilldelades SF:en för satsning på kvinnlig idrott.

Följande två principer kom därför att gälla för ansökan och medelstilldelning:

- en fortsättning av satsningar som påbörjats tidigare och som ej var av elitsatsning- eller 
analyskaraktär.

- allmänt rekryterande och breddande verksamhet av aktiva och ledare samt au verksam

heten borde utgå ifrån SDF och föreningar.
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Under åren 1982/83 - 1983/84 fördelades medel till projekt med följande inriktning:

- fortsatt utformande av handlingsprogram

- rekrytering och utbildning av kvinnliga ledare

- forskning om kvinnlig idrott
- utvecklande av metoder för träning och ledning av flickor/kvinnor på grundval av dessas 

egna förutsättningar.

- få flickor/kvinnor att stanna kvar i idrottsrörelsen, samt möjligheter till deltagande i 

tävlingsverksamhet.

- öka antalet kvinnliga ledare på hög nivå, samt antalet kvinnor i beslutande organ.

Från och med 1984/85 sker en insnävning till tre huvudområden. Denna insnävning får ses 

som en precisering av de riktlinjer som angavs för 1983/84. Grundvalarna för urvalet av 

områden anges vara den idekonferens som avhölls 82-11-26 - 28 och konferensen för 

kvinnlig idrott 82-10-02 - 03.

- Träning och ledning av flickor/kvinnor på grundval av flickors/kvinnors egna förutsätt

ningar

- Få flickr/kvinnor att stanna kvar i idrottsrörelsen samt få möjlighet att delta i tävlings

verksamhet

- Öka antalet kvinnliga ledare på hög nivå, samt antalet kvinnor i beslutande organ.

Enligt sammanställningen "Specialförbundens kvinnosatsningar" har från och med 1986/87 

följande riktlinjer följts vid fördelning av öronmärkta medel:

- Fortsättning av tidigare satsningar

- Att tidigare satsningar redovisats

- Att satsningen bedömts vara av god kvalitet och att den därför ansetts kunna stå som 

modell för andra SF

- Att det hos SF:et funnits en klart uttalad vilja att arbeta med kvinnlig idrott

- Att det funnits en ansvarig person för kvinnlig idrott inom SF:et
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Beviljade medel

Av tabell 2 framgår hur många SF och hur många projekt som tilldelats medel samt den 

totala summa som fördelats varje år.

Tabell 2. Beviljade medel för särskild satsning på jämställd idrott.

ÅR ANTAL SF
ANTAL
PROJEKT

FÖRDELADE 
MEDEL (tkr)

1981/82 27 45 525
1982/83 42 66 700
1983/84 31 52 600
1984/85 25 36 600
1985/86 24 35 600
1986/87 40 2200
1987/88 42 2800
1988/89 38 2520

Vi kan notera att antalet SF som beviljas medel för satsning på jämställd idrott ökar 

markant fr o m 1986/87 och att antalet sedan dess är relativt konstant.

Det ändrade äskningsförfarandet från och med 1986/87 gör det föga meningsfullt att tala 

om projekt bl a därför att de satsningar som görs i många fall verkar vara reguljär 

verksamhet och inte speciella satsningar.
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I figur 1 visas det totala ansökningsbeloppet och den totala summan fördelade medel. För 

jämförelsens skull har också beloppen för perioden 1978/79 till 1980/81 medtagits.

Fig 1. Sökta och beviljade medel för 
särskild satsning pä jämställ idrott - 

perioden 1978/79 - 1985/86 i t kr
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Till vilka specialförbund har pengarna gått?

I tabell 3 redovisas tio-i-topp-listan för de specialförbund som erhållit mest pengar under 

perioden 1978/79 - 1988/89.

Tabell 3. De tio största mottagarna av medel för satsning på jämställd idrott

SPECIALFÖRBUND TILLDELADE MEDEL

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

I bilaga 1 finns en sammanställning av fördelade medel till samtliga specialförbund.
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Utvecklingstrender

Generella

Vi har redan tidigare konstaterat att antalet SF som tilldelats medel ökat markant fr o m 

1986/87 för att sedan vara tämligen konstant. Ett annat mått på utvecklingen är 

fördelningen av medel i genomsnitt per projekt och per specialförbund (Figur 2 och Figur

Fig 2. Beviljade medel för särskild 
satsning på jämställd idrott i genom
snitt per projekt 1981/82 - 1985/86

Kronor i tusental

11.5,/’

85/8684/8582/8381/82

Fig 3. Beviljade medel för särskild 
satsning på jämställd idrott i genom

snitt per SF 1981/82 - 1988/89
Kronor i tusental

i # * *

81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89
nr
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Den generella utvecklingen pekar mot en ökning av fördelade medel till specialförbunden. 

Ökningen är tydligast mellan åren 1985/86 och 1986/87. Även tilldelade medel i genomsnitt 

per projekt tenderar att öka fram till och med 1985/86.

Specifika

Olofsson (1981) använde sig av fem kategorier för att underlätta en beskrivning och analys 
av specialförbundens satsningar. Kategorierna avgränsades och definierades 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. Kvantitetshöjande åtgärder

Åtgärder som syftar till att rekrytera nya utövare till träning, tävling eller motion.

3. Kavlitetshöjande åtgärder

Åtgärder som syftar till att förbättra befintliga utövares 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.

Vid arbetet med en redovisning av åren 1981/82 - 1988/89 har vi använt oss av samma 

avgränsningar och definitioner som beskrivits ovan. Redan 1981 konstaterade Olofsson att 

det i vissa fall var svårt att avgöra till vilken kategori en satsning borde hänföras på grund 

av att ansökningshandlingarna var ofullständiga eller svårtydda. Kategoriseringen av 

satsningar under åren 1981/82 - 1985/86 har givit oss liknande erfarenheter. Förut

sättningarna för vilka satsningar som beviljas medel har förändrats, specialförbunden lär sig 

hur ansökningar skall formuleras för att medel ska beviljas, satsningarna är i många fall inte
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lika precisa vilket gör att syften och målsättningar blir mindre exakta. Kanske skulle en om

arbetning av kategorier utifrån de förändringar som skett ha gett en säkrare utgångspunkt 

för beskrivning och analys. Då emellertid den tidigare indelningen förvisso fortfarande är 

använbar och möjliggör jämförelser över tid har vi valt att inte göra några andra 

förändringar än att tillföra en kategori, till vilken vi hänför satsningar som inte kan in

placeras i någon av de tidigare beskrivna kategorierna.

PROJEKT- OCH MEDELSFÖRDELNING

För att ge en någorlunda komplett bild av hur medlen för satsning på kvinnlig idrott 

fördelats har vi valt att både redovisa andelen projekt fördelade på åtgärd och år och 

medelsfördelningen på åtgärd och år. Detta gör det möjligt att säga någonting om 

förhållandet mellan antalet projekt inom respektive kategori och medelsfördelningen till 

projekten inom de olika kategorierna.

I samtliga fall, förutom för kategori sex, redovisar vi utvecklingen från 1978/79 fram till 

1985/86.

Administrativa åtgärder

Fig 4. findelen projekt klassificerade 
som administrativa under perioden 

1978/79 - 1385/86
Rndel i 7

78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86

rir



Fig 5. findelen medel tilldelade proiekt 
klassificerade som administrat iva under 

perioden 1978/79 - 1985/86
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Andelen administrativa projekt tenderar att sjunka under årens lopp. Framför allt kan vi 

se en klar skillnad mellan de tre, fyra första åren och senare år. Resultatet är väntat med 

tanke på att man från RF inledningsvis prioriterade projekt som syftade till att bygga upp 

en fungerande administration och en organisering av den kvinnliga idrotten. Om vi betraktar 

medelstilldelningen följer dock denna inte samma klara nedgång utan andelen medel som 

tilldelas adminstrativa satsningar verkar vara relativt konstant (kring tio procent) under de 

flesta år.

Kvantitetshöjande åtgärder

Fig 6. findelen projekt klassificerade 
som kvantitetshöjande under perioden 

1978/79 - 1985/86
findel i 7

78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86

ftr



12
Fig 7. Rndelen medel tilldelade projekt 
klassificerade som kvant i tetshöj ande 

under perioden 1978/79 - 1985/86
Rndel i 7.

78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86

nr

Andelen projekt klassificerade som kvantitetshöjande visar en klart uppåtgående tendens 

fram till och med 1981/82, då en fjärdedel (24%) av alla projekt står att hänföra till denna 

kategori. Efter 1981/82 sjuker andelen för att under 1984/85 nå en lägsta notering av 5% 

av samtliga projekt.

Under samtliga år fram till och med 1983/84 är andelen projekt klassificerade som 

kvantitetshöjande högre ån andelen tilldelade medel. Detta kan indikera att man från RF 

under dessa år gärna såg att specialförbunden satsade på kvantitetshöjande åtgärder, men 

att man inte gav dessa satsningar ett fullt ekonomiskt stöd. En alternativ tolkning är att de 

satsningar för vilka specialförbunden sökte medel helt enkelt var billiga i fråga om admi

nistration och genomförande, varför andelen medel naturligt nog ligger lägre relativt andelen 

projekt än vad gäller för satsningar inom andra kategorier.
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Kvalitetshöjande åtgärder

Fig 8. findelen projekt klassificerade 
som kvalitetshöjande under perioden 

1978/79 - 1985/86
findel i 7

78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86
nr

Fig 9. findelen medel tilldelade projekt 
klassificerade som kvalitetshöjande 

under perioden 1978/79 - 1985/86
findel i '/.

78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86
Ar

Från 1978/79 fram till och med 1981/82 sjunker andelen kvalitetshöjande projekt från 

trettiosju till tretton procent Under samtliga dessa år år andelen beviljade medel något 

högre än andelen projekt. Från 1981/82 till 1983/84 gäller det omvända, nämligen att 

andelen projekt blir fler medan andelen beviljade medel ligger lägre ån andelen projekt.
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Detta skulle kunna tolkas som att RF, trots att fler kvalitetshöjande projekt beviljas medel, 
inte är villigt att låta satsningar av detta slag få för stor medelstilldelning på bekostnad av 

tilldelning till andra kategorier av projekt. Under åren 1984/85 och 1985/86 har andelen 

kvalitetshöjande projekt minskat till ca 16% och andelen beviljade medel ligger på samma 
nivå.

Ledar- och utbildningsåtgärder

Fig 10. Andelen projekt klassificerade 
som ledar- och utbildningsåtgärder under 

perioden 1378/79 - 1985/86
Ande1 i *

78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86

Fig 11. Andelen medel tilldelade projekt 
klassifiserade som ledar- och utbild
ningsåtgärder 1978/79 - 1985/86
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Andelen projekt klassificerade som ledar- och utbildningsåtgärder och andelen medel 
fördelade till dessa projekt har under samtliga år varit relativt högt. 1984/85 hänför vi 59% 

av alla satsningar till denna kategori, samtidigt som 57% av samtliga medel går till projekt 

som är att betrakta som ledar- och utbildningsåtgärder.

Den höga noteringen året 1984/85 kan förstås mot bakgrund av att RF betonar att antalet 

kvinnliga ledare bör utökas, samt att de redan verksamma kvinnliga ledarna bör få genomgå 

en kvalitetshöjande utbildning. I instruktionen till SF:en angående öronmärkta medel till 

kvinnlig idrott för 1984/85 framgår klart vilka områden som arbetsgruppen för kvinnlig 

idrott vill prioritera, nämligen Träning och ledning av flickor/kvinnor på grundval av 

flickors/kvinnors egna förutsättningar", "Få flickor/kvinnor att stanna kvar i idrottsrörelsen 

samt få möjlighter att delta i tävlingsverksamhet" och "Öka antalet kvinnliga ledare på hög 

nivå, samt antalet kvinnor i beslutande organ". Under den sist nämnda rubriken sägs vidare 

att

"När det gäller tidigare utbildningsformer för vilka SF erhållit medel har arbetsgruppen den 
erfarenheten, att antalet kvinnor på kurser har ökat, men detta har tyvärr ej resulterat i fler 
uppdrag efter genomgången kurs. Genom ovanstående åtgärd hoppas arbetsgruppen få till 
stånd en förändring."

Kombinerade åtgärder

Fig 12. Rndelen projekt klassificerade 
som kombinerade under perioden 

1978/79 - 1985/86
Rndel i >:

78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86

Är



16Fig 13. findelen medel tilldelade projekt 
klass if icerade som kombinerade under 

perioden 1978/79 - 1985/86
finde1 i 7

78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/8

er

Vad gäller de kombinerade åtgärderna är det svårt att peka på några direkta utvecklings

trender. Noterbart är dock att andelen tilldelade medel tenderar att ligga högre än andelen 

projekt som kan hänföras till denna kategori. En förklaring kan vara att de kombinerade 

projekten är ganska få till antalet, men eftersom de är just kombinerade är det fråga om 

ganska stora projekt med stora omkostnader.

Övriga åtgärder

Fig 14. findelen projekt som ej kunnat 
hänföras till nägon av kategorierna 
1 - 5 under perioden 1978/79 - 1985/86

findel i 7.

85/8682/8381/82



Fig 15. Rndelen medel tilldelade projekt 
som ej kunnat hänföras till någon av 
kategorierna 1 - 5 under perioden 

1978/79 - 1985/86
Rnde 1 i

85/8684/8582/8381/82 83/84

I fråga om "Övriga åtgärder" är inte mycket annat att säga än det som tydligt framgår av 

figurerna. Det tenderar att bli fler projekt som inte enkelt kan hänföras till någon av de 

urspmngskategorier som Olofsson använde sig av i sin rapportering 1981.
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Total medelsfördelning

Den totala medelsfördelningen i kronor på respektive åtgärd under åren 1981/82 till och 

med 1985/86 framgår av tabell 4.

Tabell 4. Fördelning av medel på åtgärd och år i kronor i tusental

ÅTGÄRDER 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 TOTALT

Administra
tiva

84 55 73 50 65 327

Kvantitets-
höjande

89 108 60 40 60 357

Kvalitets-
höjande

83 138 188 84 104 597

Ledar- och 
utbildning

162 239 209 343 190 1143

Kombinerade 98 140 66 20 75 399

Övriga 10 20 5 63 106 204

* 526 700 601 600 600 3027

* P g a avrundningsfel kan summorna i tabellen skilja sig något från de faktiska beloppen.

Av beviljade medel har mer än en tredjedel gått till åtgärder som kan hänföras till ledar- 

och utbildningsåtgärder. Notera också att medel beviljade för åtgärder som inte kan 

hänföras till någon av de övriga fem kategorierna har ökat kraftigt under de senare åren 

1984/85 - 1985/86.
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En jämförelse av fördelning av medel mellan åren 1978/79 - 1980/81 och 1981/82 - 19S5/S6 

visar att satsningen på kvalitetshöjandc åtgärder minskat avsevärt, medan satsningen på 

ledar- och utbildningsåtgärder ökat kraftigt. 1 övrigt finns inga större skillnader i fråga om 

mcdelsfördelning under de två tidsperioderna. (Figur 16 och Figur 17)

Fig 16. Fordelning av medel pa atgard i 
k under aren 1970/79 - 1980/1981

LEDRR-UTB 29.07

Fig 17.v Fördelning av medel på åtgärd i 
2 under åren 1981/82 - 85/86
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Utvecklingstrender 1986/87 - 88/89

Ovan har vi redovisat totalbeloppet fördelade medel/år och antalet specialförbund som 

beviljats medel/år. Under denna rubrik avser vi redovisa vilka specialförbund som erhållit 

mer än 300.00 kr under perioden, vilka specialförbund som till- eller återkommer som 

medelstagare från och med 1986/87 och fördelningen mellan "elitsatsningar" och övriga 

projekt under perioden.

Specialförbund som tilldelats 300.000 kr eller mer under perioden 1986/87 • 1988/89

Tabell 5. De största medelstagarna under 1986/87-1988/89

SPECIALFOBUND TILLDELADE MEDEL

Svenska Skidförbundet 
Svenska Friidrottsförbundet 
Svenska Orienteringsförbundet 
Svenska Tennisförbundet 
Svenska Fotbollförbundet 
Svenska Basketbollförbundet 
Svenska Korporationsidrottsförb. 
Svenska Bordtennisförbundet 
Svenska Handbollförbundet 
Svenska Seglarförbundet 
Svenska Badmintonförbundet

780.000 kr 
390.000 kr 
380.000 kr 
360.000 kr 
350.000 kr 
330.000 kr 
325.000 kr 
315.000 kr 
310.000 kr 
305.000 kr 
300.000 kr

Inte helt överraskande återkommer i denna sammanställning samma specialförbund som i 

"tio-i-topp-redovisningen" (s 7), undantaget Svenska simförbundet. Två specialförbund har 

tillkommit nämligen Korporationsförbundet och Seglarförbundet. Noterbart är att just 

Korporationsförbundet står för den största enskilda medelstilldelningen under ett år, under 

de år som medel tilldelats specialförbunden för satsningar på kvinnlig idrott eller 300.000 
Kr för 1988/89.
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En jämförelse mellan medel tilldelade under de senaste tre åren och de tidigare åtta åren 

(1978/79 - 1986/87) visar att för många förbund har merparten av beviljade medel erhållits 

under den senaste treårsperioden.

Tabell 6. Andelen erhållna medel under perioden 1986/87 - 1988/89 av erhållet totalbelopp 
under perioden 1978/79 - 1988/89.

Andelen i % under
SPECIALFÖRBUND 1986/87-88/89 av

erhållet totbelopp

Svenska Korporationsidrottsförb. 81 %
Svenska Handbollförbundet 68 %
Svenska Seglarförbundet 68 %
Svenska Fotbollförbundet 67 %
Svenska Skidförbundet 64 %
Svenska Basketbollförbundet 61 %
Svenska Tennisförbundet 60 %
Svenska Friidrottsförbundet 56 %
Svenska Badmintonförbundet 49 %

Till* och återkommande förbund

Samanställningen ovan har visat oss vad det ökade totalbeloppet mellan åren 1985/86 och 

1986/87 har inneburit för de stora medelstagarna. För att ge en bild av vad denna ökning 

har inneburit för andra specialförbund har vi undersökt vilka specialförbund som till- eller 

återkommit som medelstagare. Vi har definierat "återkommare" som specialförbund som inte 

erhållit medel under minst två på varandra följande år närmast före 1986/87 och 

"tillkommare" som specialförbund som inte erhållit medel under något av åren 1981/82 till 

1985/86.

Tabell 7. Specialförbund som tillkommer som medelstagare fr o m 1986/87

TILLKOMMARE

Svenska Frisbeeförbundet 
Svenska Innebandyförbundet 
Svenska Konståkningsförbundet
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Tabell 8. Specialförbund som återkommar som medelstagare fr o m 1986/87

ÅTERKOMMARE

Svenska Bågskytteförbundet 
Svenska Dragkampförbundet 
Svenska Golfförbundet 
Svenska Handbollförbundet 
Svenska Kanotseglarförbundet 
Svenska Landhockeyförbundet 
Svenska Roddförbundet 
Svenska Skridskoförbundet 
Svenska Sportdykarförbundet 
Svenska Vattenskidförbundet 
Svenska Volleybollförbundet

Av tillkommarna ska noteras att Frisbeeförbundet invaldes i Riksidrottsförbundet 1983 och 

Innebandyförbundet så sent som 1985. Bland special förbunden som återkommer som 

medelstagare från och med 1986/87 är merparten små förbund i fråga om medlemsantal. 

Undantaget är framför allt Handbollförbundet, ett relativt stort förbund, som dessutom både 

finns på "tio-i-topp-listan" och bland de förbund som erhållit över 300.000:- under de 

senaste tre åren. Av de övriga förbunden urskiljer sig också Golfförbundet och Volleyboll
förbundet med ett relativt större medlemsantal än de övriga förbunden. Huvudtendensen 

tycks dock vara att den kraftigt ökade medelstilldelningen, inte bara inneburit att de stora 

medelstagarna erhåller ännu större bidrag, utan också att de till medlemsantal små 

förbunden erhållit medel för satsning på kvinnlig idrott.

Fördelning mellan "elitsatsningar" och övriga bidragsbeviljade projekt

Ur utskick till specialförbunden och andra handlingar kan man utläsa att det under årens 

lopp rått en viss osäkerhet över om elitsatsningar ska bekostas av medel öronmärkta för 

satsningar på kvinnlig idrott eller inte. I anvisningar till specialförbunden inför ansökan om 

medel för fortsatta satsningar på kvinnlig idrott 1981/82 sägs att:

"Arbetsgruppen har, liksom även en del av RF:s revisorer, funnit att stora svårigheter 
föreligger att avgöra vad som är extra elitsatsning och vad som är SF:s ordinarie 
verksamhet. Därför anser arbetsgruppen att elitsatsningar fr o m budgetåret 81/82 helt bör 
övergå i förbundens ordinarie verksamhet."
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Om denna princip slår igenom borde det innebära att andelen medel tilldelade projekt 

kategoriserade som kvalitativa borde minska för 81/82 jämfört med perioden 1978/79 - 

1980/81. Den kvalitativa kategorin innehåller i och för sig inte enbart projekt som kan 

betecknas som elitsatsningar, men det är i denna kategori som dessa satsningar står att 

finna. Som vi tidigare visat (fig 8 och fig 9) är andelen projekt och andelen medel tilldelade 

projekt kategoricerade som kvalitetshöjande som lägst under just året 1981/82. Principen 

kan alltså sägas ha slagit igenom. Under de närmast därpå följande två åren ökar andelen 

kvalitativa projekt och andelen medel till dessa, för att 1983/84 uppgå till mer än en 

tredjedel av alla projekt och omfatta ca en tredjedel av alla tilldelade medel. Efter 1983/84 

minskar andelen projekt och andelen medel kraftigt för att 1985/86 vara nere vid ca 17%. 

En förklaring till den stora andelen 1983/84 torde vara det tidigare nämnda försöket att 

specialförbunden då inte ansökte om medel på separat blankett utan att ansökan ingick i 

det ordinarie äskandet. Således i stort samma tillvägagångssätt som kommit att gälla från 

och med 1986/87. Konsekvensen torde ha blivit att man från RF:s sida hade svårt att "lyfta 

ut" projekt som skulle kunna vara bidragsbeviljade och ett sannolikt antagande är att en 

stor del av dessa stod att finna under huvudprogrammet "TÄVLING".

Från och med 1986/87 står det helt klart att "elitsatsningar" ingår i de medel som tilldelas 

specialförbunden. I sammanställningarna över fördelade medel för utvecklingsprojekt inom 

jämställd idrott för åren 1986/87 och 1987/88 anges delsumman för "elitsatsningar" då 

specialförbunden erhållit medel för sådan verksamhet. Att det inte rått fullständig enighet 

om denna princip framkommer bl a i "Förslag till fördelning av 2.8 milj. kr. för 

samverkansprojekt med SF/DF vad avser jämställd idrott 1986/87" (RS 1986-04-03-04) ur 

vilket vi citerar:

"Arbetsgruppen för jämställd idrott lämnade vid sammanträde 1986-02-27 ett annat förslag 
till ramar."

och vidare:

"Efter diskussioner inom kansliet har VD emellertid föreslagit att de 300.000 kr som 
föreslogs ställas till gruppens och RS förfogande, fördelas till SF, i huvudsak inriktat på 
förstärkta elitsatsningar. Kansliet har därefter på VD:s uppdrag omarbetat förslaget till 
fördelning av medel till SF vilket resulterat i föreliggande förslag i bilaga."

Hur stor andel av de beviljade anslagen går då till verksamhet rubricerade som "elitsats

ningar"? Under 1986/87 uppgår den summan till 780.000 av totalt 2.200.000 eller 35 % och
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under 1987/88 till 1.355.000 av totalt 2.800.000 eller 47 %. För 1988/89 särredovisas inte 

elitsatsningarna i sammanställningen över beviljade medel, men det finns ingenting som talar 

för att andelen inte skulle ligga på en med de två tidigare åren jämförbar nivå.

Om vi jämför med de tidigare redovisade siffrorna för andelen kvalitativa projekt, som 

dessutom innefattar mer en "elitsatsningar", och medel tilldelade dessa kan vi konstatera att 

det under de senaste tre åren skett en markant ökning av bidrag (både i reella tal och 

procentuellt) till "elitsatsningar", kanaliserade till specialförbunden som medel för ut

vecklingsprojekt inom jämställd idrott. Med detta vill vi inte ha sagt att dessa satsningar 

inte skulle kunna vara ett led i arbetet med att åstadkomma en mer jämställd idrott. 

Sannolikt innebär dessa satsningar att flera kvinnor har möjlighet att satsa på idrottande 

på elitnivå, under gynnsammare omständigheter, än som annars skulle vara fallet. Emellertid 

smyger sig en misstanke in att de medel som fördelas till specialförbunden inom ramen för 

jämställdhetsarbete till viss del bekostar satsningar, som är av karaktären ordinarie 

verksamhet. För detta talar förutom den stora procentuella ökningen, det faktum att allt 

fler specialförbund får åtminstone något litet bidrag. Det är så att säga allas rättighet att 

få bidrag för jämställd idrott.

Låt oss avslutningsvis ge några exempel på vad dessa "elitsatsningar" kan innebära. För 

verksamhetsåret 1987/88 fick Bangolf 20.000 kr för deltagande i EM i Österrike, Junior- 

EM i Sverige och deltagande i Europacupen. Bågskytte fick 25.000 kr för deltagande i VM 

och EM i tavla och NM i jakt och fält. Fäktning fick 20.00 för elitsatsning inför VM. Gång 

fick 25.000 kr för deltagande i World Cup, EM, JEM och VM. Skridsko fick 20.000 kr för 

landskamper OS, VM, EM, World cup samt träningsläger och tester. Vattenskidor fick 

25.000 kr för deltagande i NM, EM, VM, landskamper mm. Modern femkamp fick 25.000 

kr för deltagande i NM, VM, JVM i Sydkorea samt en damtävling i Frankrike. De ovan 

redovisade exemplen gäller alla relativt sett små idrotter till medlemsantalet, men också de 

större idrotterna finns representerade. 1986/87 fick t ex Bordtennis 60.000 kr för åtta st 

landslagsläger, deltagande i VM, Europaligan, Europa Top 12 och WC. Skidor-Längd fick 

40.000 kr för deltagande i WC samt träningsläger för grupp I och II.

Den fråga som osökt infinner sig efter dessa exempel är om alla kan betraktas som särskilda 

satsningar på jämställd idrott? Frågan och tvivlet tycks också finnas på central nivå. På 

annat sätt kan vi inte tolka den underrubrik som finns i sammanställningarna över 

fördelning av särskilda medel fr o m 1986/87, nämligen "Förslag till fördelning av särskilda 

medel till SF för utvecklingsprojekt inom jämställd idrott och förbättrade möjligheter för 

kvinnlig tävlings- och elitverksamhet 86/87".
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SAMMANFATTNING

Som vi tidigare nämnt har ändrade rutiner i fråga om ansökningsförfarande medfört att vi 

inte kan följa samma struktur för att beskriva medelsfördelningen för perioden 1981/82 till 

1985/86 som från 1986/87 till 1988/89.

Skillnaderna mellan de beskrivningar vi gör är i huvudsak att den för den tidigare perioden 

är mera detaljerad och utförligare än den för den senare. I princip kan man säga att 

rutinerna inte nämnvärt förändrats mellan åren 1978/79, som var det första året medel 

fördelades, och 1985/86. Från och med 1986/87 när totalsumman fördelade medel kraftigt 

ökar ändras också rutinerna för ansökningsförfarande. En förändring som i praktiken har 

inneburit att möjligheterna att redovisa till vilka slags satsningar medlen fördelats försvårats. 

Konsekvenserna av detta, för vår utvärdering, har blivit att vi fram till och med 1985/86 i 

princip kan följa den struktur som Olofsson använde sig av i sin utvärdering för åren 

1978/79 - 1980/81, medan vi från och med 1986/87 för nöja oss med en mindre detaljerad 

beskrivning av medelsfördelning.

Generella trender

Under perioden 1981/82 - 1985/86 har den årliga summan fördelade medel legat kring 

600.000. Från och med 1986/87 har summan ökat kraftigt till över två miljoner och till ett 

högsta belopp av 2.800.000 under 1987/88. En sjunkande trend i fråga om antalet SF, som 

beviljats medel från 1982/83 och framåt, avbröts även i och med denna ökning. Under de 

senaste tre åren har ca 40 specialförbund beviljats medel/år vilket kan jämföras med 24 

specialförbund 1985/86, vilket är det lägsta antalet under något av de år medel fördelats. 

Sammantaget har under perioden 1981/82 - 1988/89 fördelats 10.545.000 kr till 54 olika 

specialförbund (se bilaga 1).
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Specifika trender

Perioden 1981/82 - 1985/86 skiljer sig från perioden 1978/79 - 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 utveck

lingen under den senaste treårsperioden, 1986/87 - 1988/89, under vilken medel tilldelade 

sk "elitsatsningar" utgör en stor del av den totala summan fördelade medel. 1986/87 utgör 

andelen "elitsatsningar" 35%, 1987/88 47%, medan andelen för 1988/89 inte kan utläsas ur 

de sammanställningar vi granskat.

DISKUSSION

Ekonomiska satsningar är i sig ingen garanti för att villkoren för kvinnors medverkan, inom 

olika nivåer av idrottsrörelsen, ska förbättras. Det finns en mängd andra förhållanden och 

företeelser av betydelse. Exempel på några sådana är, hur idrottens organisation begränsa r- 

/underlättar genomförandet av speciella satsningar, hur och om syftet har uppfattats på olika 

nivåer inom organisationen, hur specialförbunden "använder" de pengar man tilldelats etc.

För att kunna uttala sig om syftet med de ekonomiska satsningarna uppnåtts, måste således 

ett flertal olika företeelser granskas. Utifrån denna sammanställning är det därför inte 

möjligt att med säkerhet uttala sig om, vilka effekter de ekonomiska satsningarna kan ha 

gett. Möjligt är emellertid att peka på några aspekter av fördelningen av medel till speci

alförbunden. Dessutom ämnar vi resa ett antal frågor, som förvisso inte låter sig besvaras 

utifrån vår sammanställning. Men värdet behöver inte ligga i att besvara dessa frågor utan 

istället i det faktum att de överhuvud taget ställs.

Som vi redan tidigare nämnt är det naturligt att principer för fördelning av medel förändras 

under årens gång. Dels blir målen för de särskilda satsningarna tydligare, dels innebär upp

följningsarbetet möjligheter till korrigeringar för en bättre måluppfyllelse. Det är således 

rimligt att anta att det under en längre tidsperiod sker justeringar av de ursprungliga målbe

skrivningarna och att uppfattningar om hur medel ska fördelas förändras.
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Om arbetet med jämställd idrott ska leda till förbättringar, bör det mellan (och inom) 

organisationens olika nivåer finnas en överensstämmelse, i synen på vad satsningarna syftar 

till. Specialförbunden måste således vara införstådda med vad som ska åstadkommas på 

längre sikt och hur man ska nyttja de medel som man tilldelas för att nå dessa mål. Den 

information som går ut till specialförbunden bör därför vara mycket tydlig. Målsättningen 

med satsningarna på jämställd idrott bör klart framgå. Vilka slags projekt som prioriteras 

bör vara klart uttalat. När det gäller information i samband med ansökan, är det av speciell 

vikt att fördelningsprinciperna redovisas och att de är relaterade till målen.

Vi menar att tydligheten dessutom blir extra viktig, eftersom det sker en successiv föränd

ring av målsättningen och av principer för fördelning av medel.

Mot bakgrund av det ovan anförda, menar vi att det ansökningsförfarande som funnits fram 

till och med 1985/86 är att föredra, framför det som trädde i kraft från och med 1986/87. 

Att ansökningarna görs på en separat blankett och inte som en del i något av de ordinarie 

programmen bidrar även det till ett tydliggörande. Notera dock att denna värdering endast 

avser en jämförelse av dessa förfaringssätt relativt varandra och därför inte innebär något 

förslag från vår sida om en återgång till en "gammal" tågordning.

Vår bedömning av situationen i dag är att principen om tydlighet är kraftigt åsidosatt. Vi 

menar att en samsyn i fråga om målsättningar knappast kan finnas, eftersom dessa inte 

gjorts tillräckligt explicita. Dessutom har förändringar i ansökningsförfarande bidragit till 

att grumla bilden för specialförbunden. Det verkar råda en osäkerhet om hur beviljade 
medel bör användas och vad de särskilda satsningarna i förlängningen syftar till. Det senare 

en företeelse som vi återkommer till i andra rapporteringar från vårt utvärderingsuppdrag.

Låt oss så lämna resonemanget om målsättning, riktlinjer och ansökningsförfarande på sin 

mera principiella nivå och istället fundera över vilka specialförbund som erhållit medel och 

varför.
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Om man granskar medelsfördelningen slås man av några saker. Fyra av fem specialför

bund med kvinnlig majoritet av medlemmar har fått anmärkningsvärt litet pengar. De fem 

förbunden är Gymnastik, Konståkning, Ridsport, Simning, Danssport. Av dessa återfinns en

dast simförbundet bland de tio största medelsmottagarna. Vi kan inte här ge något entydigt 

svar på orsakerna till detta, endast leverera några möjliga förklaringar. En förklaring skulle 

kunna vara att man vid medelsfördelning inte ansett, att de förbund som har många kvinnor 

i sina led behöver göra särskilda satsningar, för att förbättra villkoren för kvinnors 

involvering i idrott. Eftersom man redan har ett stort antal kvinnor i sina led kan man anta 

att villkoren för kvinnor redan är så pass goda, jämfört med inom andra förbund, att medel 

i första hand inte bör fördelas till de stora "kvinnoförbunden". En sådan förklaring tar sin 

utgångspunkt från central nivå.

En annan förklaring, som tar sin utgångspunkt från specialförbundens nivå, skulle kunna 

vara att de stora "kvinnoförbunden" själva anser att deras verksamhet är så bra ur jäm- 

ställdhetssynpunkt, att de söker relativt sett blygsamma summor för särskilda satsningar på 

kvinnlig idrott.

Delförklaringar står kanske också att finna i de små förbundens möjligheter jämfört med 

de större förbundens (se nedan). Varken danssport eller konståkning torde kunna räknas 

till de större specialidrottsförbunden inom RF.

En annnan iakttagelse är att inget av de mindre förbunden återfinns bland de stora 

bidragstagarna. Beror detta på att de små förbunden har sämre och/eller färre ideer om 

förändringar som skulle kunna förbättra villkoren för kvinnors involvering i idrott? Eller 

är förklaringen att andelen föreningar och medlemmar är så mycket lägre, att särskilda 

satsningar av den anledningen är lättare att genomföra? Att man inte är så många skulle 

kunna innebära att det är lättare att åstadkomma förändringar. Det behövs helt enkelt inte 

några särskilda bidrag, för att förverkliga de ideer som finns. Eller står kanske en del av 

förklaringen att finna i den "otydlighet" som tidigare redovisats. Man skulle kunna tänka 

sig att "otydligheten" blir ännu större för de små förbunden, eftersom dessa inte har de 

stora förbundens organisation och administration. Man har svårare än de stora förbunden 

att bevaka vilka bidrag som kan sökas och mindre tid för att formulera ansökan.
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Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att de större förbunden, helt enkelt för att de 

är större, har mera inflytande och möjligheter att, om så behövs, utöva påtryckning mot 

Riksidrottsförbundet. Kan det kanske till och med vara så att fördelning av medel för 

särskilda satsningarna på jämställd idrott, följer principen att det är ett slags "ordinarie" 

bidrag, som fördelas efter hur stort respektive specialförbund är och vilka idrottsliga resultat 

man kan visa upp?

En viktig omständighet som man inte får glömma, när man talar om vilka specialförbund

som söker och beviljas medel, är hur förankrad jämställdhetsfrågan är i respektive

specialförbund. Vem eller vilka på förbundsnivå är engagerade? Vilka positioner och vilka

möjligheter har dessa att få gehör för sina förändringsförslag? Svaren på dessa frågor

avslöjar i stor utsträckning förutsättningarna för jämställdhetsarbete och därigenom också

något om vilka effekter man kan vänta sig, av de särskilda satsningarna på kvinnlig idrott.

För att belysa dessa frågeställningar vill vi uppmärksamma ett inlägg i "Svensk Idrott"

(1989:1 s 20) i vilket Elisabeth Uddenberg, styrelseledamot i ett av våra mellanstora SF.

under rubriken "Öppet brev till RF och dess medlemmar" ger synpunkter på varför det är

så svårt att få kvinnor att stanna kvar och arbeta i styrelser och kommittéer. Vi citerar:

"I sig var inte herrarna negativa till en särskild satsning på damerna. Förutsättningarna var 
dock två 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 
de något. Om inget annat argument fanns att ta till så tog man till frun. Hennes reaktioner 
var alltid mycket riktigare och mera trovärda än de kvinnliga representanterna som valts in 
i församlingen.

2) Inga kostnader fick vara förknippade med satsningen på damer."

Detta är blott en röst, men det är inte otänkbart att Uddenbergs beskrivning kan gälla för 

flera specialförbund och kanske även på andra nivåer och för andra organ. "Inga kostnader 

fick vara förknippade med satsningar på damer" skriver Uddenberg. Detta tycker vi ånyo 

aktualiserar vår redan tidigare framförda farhåga, att medel för särskild satsning på kvinnlig 

idrott kommit att uppfattas som något slags ordinarie bidrag. Om det är så blir följdfrågan, 

om inte tilldelningen av medel till specialförbunden rent ut av kan ha inneburit en satsning 

på manlig idrott?
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Den diskussion, som vi har fört så här långt, är till övervägande del kritisk till sin karaktär 

och de frågor vi tillåtit oss ställa i huvudsak ifrågasättande. Detta måste ses mot bakgrund 

av att den utvärdering vi gör är framåtsyftande. Vi vill lyfta fram de problem som kan 

finnas i den tidigare och nuvarande formen för medelsfördelning. Därigenom underlättas 

ställningstaganden för hur satsningar på kvinnlig idrott bör göras i framtiden.

För att balansera och nyansera vår beskrivning vill vi också peka på några tänkbara positiva 

effekter av medelsfördelning och särskilda satsningar. En av de viktigaste effekterna torde 

vara att de "öronmärkta" pengarna medfört att villkoren för kvinnors deltagande i idrott 

uppmärksammats på ett annat sätt en vad som annars hade varit fallet. De flesta 

specialförbunden har åtminstone vid något tillfälle beviljats medel. Naturligtvis är det en 

fördel ju flera som blir varse villkoren för kvinnors involvering i idrott. Därför kan man 

också se positiv på att antalet specialförbund som beviljas medel ökar kraftigt från och med 

1986/87. Förutom att flera uppmärksammat villkoren har "öronmärkningen" även innebu

rit ett stöd för de som, på olika nivåer av idrottsrörelsen, arbetat för en förändring av- 

förutsättningarna för kvinnor deltagande i idrott. Frågan om hur idrotten ska organiseras 

och vilket innehåll den ska ha, för att inte enbart passa män utan också kvinnor, har blivit 

mera legitim att ställa. Förutom denna effekt har sannolikt flera av de satsningar som 

specialförbunden gjort i sig varit värdefulla bidrag, för att förbättra villkoren för kvinnors 

involvering i idrott.

Slutligen vill vi mena att det är viktigt att utreda, vilka strategier som är mest lämpliga för 

att förbättra villkoren för kvinnor inom idrotten. Om det även framgent ska fördelas medel 

för särskild satsning på jämställd idrott, bör man bl a fundera över om specialförbunden är 

rätt nivå eller om pengarna bör föras längre "ner" i organisationen. Oberoende av vilket svar 

man kommer fram till på denna fråga, måste syftet med satsningarna på jämställd idrott 

klargöras och lyftas fram. Särskilda satsningar får inte bli ordinarie bidrag. Specialförbun

dens storlek och organisation får inte bli avgörande för vilka idrotter som tilldelas medel. 

Att klargöra målsättningen är viktig, både för att garantera största möjliga rättvisa i me

delsfördelningen, men också för att garantera ett kvalitativt gott arbete i de ansträngningar 

som görs för att förbättra villkoren för kvinnors deltagande i idrott.
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BILAGA 1

Fördelade medel (i tkr) till "jämställd idrott*1 under perioden 1978/79 - 88/89

78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 SUMMA

Backin' nton 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
Bilsport 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
F risbee 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



ARBETSRAPPORTER FRÅN PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN UMEÅ 
UNIVERSITET

Tidigare i denna serie utgivna rapporter:

1984

1. FORSKNING OM UTBILDNING - En litteraturstudie av nordisk forskning om 
manliga och kvinnliga idrottsledare.
Per-Olof Granström och Eva Olofsson.
2. FORSKNING OM IDROTTSFÖRENINGAR - En litteraturstudie av nordisk 
forskning om idrottsföreningar.
Per-Olof Granström och Eva Olofsson.
3. IDROTTENS FÖRENINGSLEDARE - EN Enkätstudie bland ledare i 29 
idrottsföreningar.
Per-Olof Granström och Eva Olofsson.
4. UNDERVISNINGEN OM ARBETSLIVET PÅ VISSA YRKESFÖRBERED- 
ANDE OCH TEORETISKA GYMNASTIESKOLELINJER. En intervjuunder
sökning bland lärare.
Ingrid Sandström.
5. WORD COMPREHENSION - Settheoretic or nettheoretic formulation.
Jarl Backman.
6. A MODEL FOR INITIAL COMPREHENSION OF TEXT INFORMATION. En 
litteraturgran skning
Jarl Backman.
7. FORSKNINGSÖVERSIKT RÖRANDE UTBILDNINGSPLANERING. En 
litteraturgranskning.
Joel Wikström.
8. PROCESSER I TEXTFÖRSTÅELSE.
Jarl Backman.
10. UTBILDNINGSPLANERING OCH RESURSFÖRDELNING PÅ KOMMUNAL 
NIVÅ. Grundskola.
Joel Wikström.
11. INITIAL OCH REPRODUKTIV FÖRSTÅELSE VID LÄSNING AV 
BRUKSTEXTER.
Jarl Backman.
12. PROGNOS AV FRAMGÅNG I HÖGRE STUDIER, METODER OCH 
PROBLEM. En rapport inom projektet "Antagningssystemets effektivitet och 
prognosförmåga.
Sten Henry sson.
13. STUDENTERNA OCH ANTAGNINGEN TILL HÖGSKOLAN. INTERVJUER 
MED LÄRARE INOM GRUNDUTBILDNINGEN. En rapport inom projektet 
"Antagningssystemets effektivitet och prognosformåga".
Sten Henrysson.
14. VARFÖR SLUTAR IDROTTSLEDARE? - En enkät och intervjustudie bland 
ledare i 26 idrottsföreningar.
Per-Olof Granström.
15. EN GENOMGÅNG AV SVENSK FORSKNING MED INRIKTNING PÅ 
LÅGSTADIET OCH ÖVERGÅNGEN FÖRSKOLA-LÅGSTADIUM 1970-1983. 
Barbro Åhman.
16. NÅGOT OM FACKLIGA ORGANISATIONERS OCH SKOLÖVER- 
STRELSENS SYN PÅ SKOLA, ARBETE OCH KOPPLINGEN SKOLA
ARBETSLIV.
Annica Jacobsson.
17. "ALLA DESSA BARNEN". Sågverksepoken och folkskolans historia i Skön 
1850-1919.
Christina Florin och Ulla Johansson.



18. POÄNGSÄTTNING AV RELEVANT ARBETSLIVSERFARENHET. En 
rapport inom projektet "Antagningssystemets effektivitet och prognosförmåga". 
Sara Henrysson och Sten Henrysson.
19. LÅGSTADIESATSNINGEN 1983/84. En kartläggning.
Margitta Schelin.
20. HÖGSKOLEUTBILDNING, YRKESKARRIÄR OCH FAMILJEMÖNSTER. 
Kvinnor från tjänstemannamiljö berättar.
Yvonne Andersson och Inga Elgqvist-Saltzman.
21. MERITVÄRDERING OCH STUDIEPROGNOS. Några undersökningar av 
antagningssystemets effekter.
Sten Henrysson, Monika Kriström och Anders Lexelius.
22. LÄSFÖRSTÅELSE SOM FUNKTION AV SUBJEKTIVT INDUCERADE 
VARIATIONER I LÄSHASTIGHET.
Jarl Backman.

1985

23. LÅGSTADIESATSNINGEN 1984/85. En kartläggning av lokala projekt. 
Margitta Schelin.
24. KOSTVANOR OCH KOSTINTAG RELATERAT TILL PRESTATION, 
BETEENDE OCH HÄLSA. En kunskapsöversikt med tonvikt på skolbarn 
avseende metod och resultat.
Gerhard Nordlund.
25. LÅGSTADIESATSNINGEN. Beskrivning av nio lokalt initierade projekt. 
Karin Rönnerman.

1986

26. MATEMATIK - Är det någonting för kvinnor?
Else-Marie Staberg.
27. LÅGSTADIESATSNINGEN 1985/86. En kartläggning av lokala projekt. 
Margitta Schelin.
28. TVÅ RAPPORTER OM SPECIALLÄRARUTBILDNING. Specialläraren 
under utbildning och i arbete. Speciallärarutbildning igår, idag och kanske i 
morgon.
29. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under 
läsåret 1985/86 vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.
30. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING. En beskrivning av ett samordingsför- 
sök mellan gymnasieskola och KomVux i Ånge kommun.
Christer Jonsson.
31. DEN SVENSKA SAMESKOLANS HISTORIA.
Sten Henrysson.
32. THE LIFE-HISTORY APPROACH - A TOOL IN ESTABLISHING NORTH- 
SOUTH EDUCATION RESEARCH COOPERATION?
Inga Elgqvist-Saltzman, Annika Forsslund, Keiko Smapei och Margareta 
Sjöström.
33. ARBETSLIVET I LÄROMEDEL. En studie av hur arbetslivet skildras i 
läroböcker i samhällskunskap.
Edmund Edholm.

1987

34. NÅGRA DRAG I ÖVRE NORRLANDS HISTORIA. En lekmannaskiss.
Sten Henrysson.
35. UTBILDNINGSPLANERING OCH RESURSFÖRDELNING PÅ REGIONAL 
OCH KOMMUNAL NIVÅ. Gymnasium och kommunal vuxenutbildning.
Joel Wikström.



36. SAMISK KYRKO- OCH UNDERVISNINGSLITTERATUR I SVERIGE 1619- 
1850.
Tuuli Forsgren.
37. KVINNORS VÄGAR I UTBILDNINGSSYSTEMET. Om kvinnors val av 
utbildning, karriär och familjemönster.
Inga Elgqvist-Saltzman.
38. LÅGSTADIESATSNINGEN 1986-87. En kartläggning av lokala projekt. 
Ragnhild Nitzler.
39. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under 
läsåret 1986/87 vid tre fall studie skolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.
40. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING. Lärarreaktioner på ett amordningsför- 
sök mellan gymnasieskola och KomVux.
Christer Jonsson.
41. KOSTVANOR OCH SKOLLUNCEN.
Inger Veisseh.
42. ELEVERNAS MATSITUATION VID ÅLIDHEMSSKOLAN.
Hans Nilsson, Roger Nilsson och Håkan Strandberg.
43. ELEVERNAS MATSITUATION VID HAGASKOLAN I UMEÅ KOMMUN. 
Peter Hoxell, Ulf Pethö och Christer Steen.
44. ELEVERNAS MATSITUATION VID HAGASKOLAN I UMEÅ.
Anders Erkers, Ulf Pethö och Christer Steen.
45. ORIENTERINGSÄMNETS NATURORIENTERANDE DEL - VAD SKA 
UTVÄRDERAS? Rapport från en konferens med låg och mellanstadielärare samt 
lärarutbildare.
Widar Henriksson, Kjell Gisselberg, Staffan Karp, Tommy Lyxell och Ingemar 
Wedman.
46. ROSTADSLÄRARINNORS LIVSMÖNSTER OCH KULTURMÖTEN. 
Utbildningshistoria ur ett tvärvetenskapligt kvinnoperspektiv.
Inga Elgqvist-Saltzman och Tordis Dahllöf.
47. SIDE BY SIDE IN CLASSROOMS AND AT WORK...? Ideology and reality in 
Swedish Educational Policy and Practice.
Annika Andrae-Thelin och Inga Elgqvist-Saltzman.
48. IDROTTEN, FRISKVÅRDEN OCH SKOLGYMNASTIKEN. Ett försök till 
analys av en världskonferens.
Martin Johansson.
49. KOMMUNERNAS MÅLSÄTTNING FÖR SKOLMÅLTIDS VERK
SAMHETEN. En studie om målsättningarnas omfattning och innehåll.
Thomas Schumann.
50. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksam-heten i 11 
kommuner. Skellefteå kommun.
Berit Hailing, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.

1988

51. PEDAGOGIKLÄRAREN PÅ U-SEKTORN. Ett diskussionsunderlag om 
forutsdättningar, ämnesprofilering och forskningsanknyt-ning.
Britt-Marie Berge, Maj-Lise Bohlin och Ulla Wall.
52. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverk-samheten i 11 
kommuner. Umeå kommun.
Berit Halling, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.
53. UTBUD OCH HANTERING AV MÅLTIDSDRYCKER I SKOLMÅLTIDERNA. 
Kerstin Lindberg.
54. LÅGSTADIESATSNINGEN. Hur tänker projektdeltagare om problem - projekt - 
utveckling?
Karin Rönnerman.
55. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Göteborgs kommun.
Berit Hailing, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.



56. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Tierps kommun.
Désirée Hansson och Margaretha Sundström,
57. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Vilhelmina kommun.
Maria Hörnqvist, Catharina Johansson och Mari-Helen Älgamo.
58. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Överkalix kommun.
Helene Fridh och Anette Olsson.
59. MELLANSTADIESATSNINGENS NÄR, VAR, HUR 1987/88. En kartläggning 
av lokala projekt.
Ragnhild Nitzler.
60. ELEVER SOM INTE ÄTER SKOLLUNCHEN. En kartläggning och analys av 
228 högstadieelever från 8 kommuner i Sverige.
Ulrika Larsson och Lars-Åke Pennlert.
61. BARNSÄKERHETSFRÅGOR I SAMHÄLLE OCH BARNHÄLSOVÅRD. 
Barnhälsovårdsöverläkare och samordnande sjuksköterskor och barnolyck- 
sprofylax.
Ulla Johansson.
62. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Karlstads kommun.
Berit Halling.
63. SAKKUNNIGUTLÅTANDEN VID TILLSÄTTNINGAR AV PROFESSURER I 
PEDAGOGIK 1910-1982.
Leif Lindberg.
64. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Helsingborgs kommun.
Ulrika Larsson och Tommy Jacobsson.
65. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Svalövs kommun.
Berit Halling.
66. SKOLLUNCH - RAST ELLER LEKTION?
Pia Risån.
67. SKOLLUNCHEN - ETT LÄROMEDEL.
Pia Risån.
68. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under 
läsåret 1987/88 vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.

1989

68. SCHEMALAD SKOLLUNCH - En redovisning av förekomst, erfarenheter och 
möjligheter.
Mats Andersson.
69. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Uppsala kommun.
Gerhard Nordlund.
70. ÄR DEN NYA BIBELÖVERSÄTTNINGEN MERA "BEGRIPLIG".
Jarl Backman.
71. UNDERSTRYKNINGAR SOM DUBBELPROCESSANDE VID TEXT
LÄSNING.
Jarl Backman.
72. TEXTFÖRSTÅELSE OCH TIDIGARE KUNSKAPER.
Jarl Backman.
73. MAKROSTRATEGIER OCH MÄTNINGAR AV TEXTFÖRSTÅELSE.
Jarl Backman.


