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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 för en snabb presentation. För innehållet i 
denna serie är respektive rapportförfattare ensam ansvarig.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD 1

BAKGRUND 2

I) SPECIALFÖRBUNDSENKÄTEN 3

METOD 3

INSTRUMENT OCH PROCEDUR 3

SVAR OCH BORTFALL 3

RESULTAT 5

ORGANISATION AV ARBETET FÖR JÄMSTÄLLD IDROTT 5

Erhållna RF-medel till jämställd idrott 6
Organisation av funktioner för iämställdhetsarbete/kvinnlig idrott 8
Kommentarer 9
Förändringar i organisationen av arbetet för jämställd idrott 10
Kommentarer 10
Handlingsprogram för jämställd idrott 11
Kommentarer 12
Ärenden rörande jämställd idrott vid årsmöten 12
Kommentarer 13
Ärenden rörande jämställd idrott vid internationella kongresser 13

KVINNORNA OCH MAKTEN 14

Kvinnlig representation i olika permanenta organ 15
Kommentarer 15
Kvinnlig representation i specialförbundens styrelser 16
Kommentarer 17
Kvinnlig representation i arbets- och verkställande utskott 17
Kommentarer 18
Kvinnorna på specialförbundens kanslier 18
Kommentarer 20

SPECIALFÖRBUNDENS ÅTGÄRDER FÖR
JÄMSTÄLLD IDROTT 20

Åtgärder för att påverka massmedia 21
Åtgärder för att utbilda kvinnliga ledare 21
Kommentarer 21
Centrala kurser och konferenser 22
Kommentarer 23
Regionala kurser och konferenser 23
Kommentarer 24
Förändringar i förbundens tävlingsverksamhet för kvinnor 25
Kommentarer 26



Förändringar i ungdoms-, motions och tävlingsverksamhet
för män respektive kvinnor 26

Landslagens internationella standard 27
Kommentarer 28

SPECIALFÖRBUNDENS MÅLSÄTTNING FÖR ARBETET
MED JÄMSTÄLLD IDROTT 29

Målsättning för särskild satsning på jämställd idrott 29
Upplevda effekter och resultat samt positiva och

negativa erfarenheter 30
Kommentarer 31

RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS MÅLSÄTTNING FÖR
ARBETET MED JÄMSTÄLLD IDROTT 31

RF:s öronmärkta medel för jämställd idrott 31
Kommentarer 33
Uppfattning om och inställning till RF:s målsättning med

den särskilda satsningen på jämställd idrott 33
Kommentarer 35

II) DISTRIKTSFÖRBUNDSENKÄTEN 36

METOD 36

INSTRUMENT OCH PROCEDUR 36

SVAR OCH BORTFALL 37

RESULTAT 38

ORGANISATION AV ARBETET FÖR JÄMSTÄLLD IDROTT 37

"Organ" eller särskilda funktioner för kvinnlig idrott 38
Kommentarer 39
Förändringar i organisationen av arbetet för jämställd idrott 39
Kommentarer 40
Handlingsprogram för jämställd idrott 40
Kommentarer 41
Ärenden rörande jämställd idrott vid årsmöten 41
Kommentarer 42

KVINNORNA COH MAKTEN 43

Kvinnlig representation i olika permanenta organ 43
Kommentarer 44
Kvinnlig representation i distriktsförbundens styrelser 44
Kommentarer 45
Kvinnlig representation i arbets- och verkställande utskott 45
Kommentarer 46
Kvinnorna på distriktsförbundens kanslier 46



Kommentarer 47

DISTRIKTSFÖRBUNDENS ÅTGÄRDER FÖR
JÄMSTÄLLD IDROTT 47

Särskilda åtgärder för att utbilda kvinnliga ledare 48
Kommentarer 48
Kurser och konferenser arrangerade av distriktsförbunden 49
Kommentarer 49
Ekonomiska särskilda satsningar i DF-regi 50
Kommentarer 51
Prioriteringar av särskilda ekonomiska satsningar 52
Åtgärder för att påverka massmedia 52

DISTRIKTSFÖRBUNDENS MÅLSÄTTNING FÖR
JÄMSTÄLLD IDROTT 52

Målsättning för de särskilda satsningarna 53
Kommentarer 53
Positiva och negativa effekter och erfarenheter 53
Kommentarer 54

RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS MÅLSÄTTNING FÖR
ARBETET MED JÄMSTÄLLD IDROTT 54

RF:s öronmärkta medel för jämställd idrott 54
Kommentarer 55
Uppfattning om och inställning till RF:s målsättning med

den särskilda satsningen på jämställd idrott 55
Kommentarer 57

III) SAMMANFATTANDE DISKUSSION 58

REFERENSER



FÖRORD

Vid Riksidrottsmötet år 1977 antog svensk idrottsrörelse ett 
handlingsprogram för kvinnlig idrott. Sedan dess har Riks- 
idrottsförbundet och dess specialidrotts- och distrikts- 
förbund avsatta särskilda ekonomiska medel för försöksverk
samhet och utvecklingsarbete inom området kvinnor och 
idrott. De tre första årens arbete utvärderades av pedago
giska institutionen vid Umeå Universitet. Utvärderingsre
sultaten 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 pre
senteras i flera delrapporter och en slutrapport under 1989. 
Föreliggande rapport är den andra delrapporten.

Eva Olofsson 
Proj ektledare
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BAKGRUND

I februari-mars 1981 tillsändes alla specialförbund och 
distriktsförbund en enkät för att studera de åtgärder som 
vidtagits under perioden 1978/79 - 1980/81 med anledning av 
Riksidrottsmötets beslut att anta ett handlingsprogram för 
för kvinnlig idrott. Studien som utfördes av Eva Olofsson 
(1981), hade också till syfte:

"att beskriva förändringar av den kvinnliga idrotten 
under perioden samt till analys av eventuella åtgärder 
och förändringar" (s 58).

En del av den pågående utvärderingen av RF:s särskilda 
satsningar på kvinnlig idrott under 1980-talet, är att genom 
enkätfrågor till special förbund och distriktsförbund studera 
vidtagna åtgärder, ekonomiska satsningar och upplevda ef
fekter och jämföra dessa resultat med utvärderingen som 
gjordes 1979-1981.

Under perioden har Riksidrottsförbundet ändrat rubricering 
av arbetet från kvinnlig idrott till arbete för jämställd 
idrott. Därför kommer också benämningarna jämställd idrott 
och jämställdhetsarbete att användas i denna rapport*
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I) SPECIALFÖRBUNDSENKÄTEN 

METOD

INSTRUMENT OCH PROCEDUR

En enkät omfattande 46 frågor sändes 19 november till 
samtliga 61 specialförbund (Bil 1) . De ombads att besvara 
enkäten senast 20/12. Vid svarstidens utgång utskickades 
en påminnelse i vilken de SF som ej svarat fick ytterligare 
tid på sig till 9/1. Den 21/1 sändes en andra påminnelse 
till berörda förbund och efter ytterligare tre veckor 
startade databearbetningen av de besvarade enkäterna.

SVAR OCH BORTFALL

Då databearbetningen påbörjades hade 42 SF besvarat enkäten. 
Dessutom hade tre specialförbund insänt sina enkäter blanka.

Bob- och Rodel förbundet angav att de ej fått något bidrag 
för jämställd idrott och lämnade i övrigt enkäten blank. 
Deras uppgifter stämmer dock inte med RF:s statistik som 
visar att förbundet under verksamhetsåren 1982/83 respektive 
1984/85 erhöll sammanlagt 30.000 kronor för särskilda 
satsningar på jämställd idrott.

Boxningsförbundet lämnade enkäten blank och motiverade detta 
med att de har mycket liten verksamhet för kvinnor. Seglar- 
förbundets "ansvariga" för kvinnlig idrott meddelade att hon 
"avgått för att hon inte orkar kämpa längre och därför inte 
heller orkar fylla i enkäten".
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Den 20/4 inkom Squashförbundets besvarade enkät, efter fem 
månader. Den har dock ej medräknats i sammanställnigen 
eftersom databearbetningen vid den tidpunkten redan var 
genomförd.

15 SF har ej besvarat enkäten. De är Baseboll/Softboll, 
Biljard, Bilsport, Brottning, Bågskytte, Casting, Danssport, 
Handikapp, Innebandy, Ishockey, Kanotseglar, Landhockey, 
Racerbåt, Sportdykar och Tennisförbundet. De flesta av de 
femton SF:en är små men bland bortfallsförbunden finns också 
undantag som Ishockeyförbundet och Tennisförbundet som både 
är stora och vid flera tillfällen fått särskilda medel för 
satsning på jämställd idrott.
Tabell 1. Beviljade medel för särskild satsning på 
jämställd idrott bland de SF som ej besvarat enkäten.

SPECIALFÖRBUND FÖRDELADE MEDEL 
KRONOR

ANTAL ÄR

Baseboll/Softboll 128.000 8
Biljard 100.000 6
Bilsport 104.000 4
Brottning 113.000 6
Bågskytte 119.000 8
Casting 83.000 6
Danssport 10.000 1
Handikapp 195.000 7
Innebandy 40.000 2
Ishockey 161.000 7
Kanotseglar - -

Landhockey 85.000 5
Racerbåt - -
Sportdykar 131.000 8
Tennis 603.000 10
SUMMA: 1.872.000
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Som framgår av tabellen har alla utom två, av de SF som ej 
besvarat enkäten, fått särskilda RF-medel för satsning på 
jämställd idrott under ett eller flera år. Den totala summan 
RF-medel som på detta sätt inte utvärderas genom enkätunder
sökningen, 1.872.000 kronor, motsvarar cirka 13 % av de
totalt utdelade RF-medlen.

Dessa specialförbund har inte besvarat enkäten trots att 
tiden de haft till förfogande varit väl tilltagen. Visser
ligen kan mot den slutsatsen anföras att vissa av dessa 
förbund har mycket liten bemanning på sina kanslier, att de 
förtroendevalda är överhopade med andra arbetsuppgifter osv.

Sammantaget måste dock bortfallet tolkas som ett utslag av 
bristande intresse och att de berörda SF:en inte prioriterar 
dessa frågor särskilt högt.

RESULTAT

ORGANISATION AV ARBETET FÖR JÄMSTÄLLD IDROTT

Under denna rubrik ryms ett antal områden som berör ramarna 
för arbetet för jämställd idrott. Områdena behandlar RF- 
bidrag, organisationen av jämställdhetsarbetet, special
förbundens handlingsprogram och huruvida kvinnlig idrott har 
diskuterats på specialförbundens årsmöten eller på inter
nationella kongresser.
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Erhållna RF-medel till jämställd idrott

Under åren 1978 - 1989 har drygt 14 miljoner kronor 
fördelats som särskilt stöd till jämställd idrott. Av 
specialförbunden som har besvarat enkäten har 7 angett att 
de inte fått några RF-medel under perioden, de är Boule-, 
Flygsport-, Isseglar-, Motorcykel-, Ridsportens Central-, 
Skidskytte- och Tyngdlyft-ningsförbundet. Av dessa har dock 
Flygsport, Motorcykel, Ridsport och Tyngdlyftning, enligt 
RF:s statistik fått sådana medel under ett eller två 
verksamhetsår. (Jfr Karp 1988)

flntal spec ial-förbund

1981/82 1983/84 1985/86 1987/88

RF:s data
ENKÄT

Verksamhetsår
Figur 1. TILLDELADE MEDEL FÖR SÄRSKILD SATSNING PÅ 
KVINNLIG IDROTT. Enligt SF-enkäten respektive RF:s 
statistik.
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Som framgår av figuren skiljer sig specialförbundens uppgif
ter från verkligheten i form av RF:s uppgifter om utbetalade 
medel. Det innebär att ett antal förbund som angett att de 
inte fått RF-medel under sådana år då de faktiskt erhållit 
medel. Vad denna skillnad beror på är svårt att förklara men 
den kan bero på, antingen att SF:en inte har uppgifter som 
stämmer eller att de inte har kontrollerat sina uppgifterna 
i samband med att enkäten besvarats. Det kan också bero på 
att någon person som ansvarar för området inte finns eller 
att man bytt ansvarig person och att den nuvarande inte har 
tillgång till korrekt information. Detta förklarar dock inte 
varför SF:en i så fall inte har svarat "vet ej".



Organisation av funktioner för jämatälldhetsarbete/
kvinnlig idrott
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Figur 2. SÄRSKILDA FUNKTIONER, ORGAN FÖR 
KVINNLIG/JÄMSTÄLLD IDROTT.

Som framgår av figuren hade 10 specialförbund inget organ 
för jämställd idrott. De flesta organen för kvinnlig idrott 
sysslade med landslag och tävlings-/elitverksamhet. Dock var 
det många SF som inte hade någon särskild förbundskapten för 
det kvinnliga landslaget.
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Endast 24 SF hade organ för jämställd idrott. Det är sanno
likt att i stort sett alla av de SF som ej svarat på en
käten, saknar sådant organ. Av de SF som ej besvarat enkäten 
har enbart Tennis och Squash en arbetsgrupp för jämställd 
idrott, vilket innebär att 35 specialförbund saknar sådan 
funktion. Totalt har således mindre än hälften av alla SF 
har något organ som arbetar med jämställdhetsfrågor. Dessa 
siffror kan jämföras med att undersökningen 1981 visade att 
39 SF hade en arbetsgrupp för jämställd idrott.

Många förbund har inte svarat på frågan om instiftelseår för 
de olika funktionerna. Av de specialförbund som besvarat 
frågan har 61 % instiftat sina funktioner för jämställd 
idrott under 1980-talet och 27 % under 1970-talet. Svaren 
visar att de flesta av förbundskaptenerna är män. Kvinnorna 
är däremot i majoritet när det gäller de andra funktionerna.

Av de svarande förbunden hade 21 stycken ingen styrelse
representant i det organ som arbetar med jämställd idrott.

Kommentarer

Sammantaget visar svaren på dessa frågor att det är mycket 
få specialförbund som har någon fast organisation av arbetet 
för jämställd idrott. Mindre än hälften av dem har något 
organ eller en någon person som ansvarar för detta område. 
Denna bild förstärks av att mindre än hälften av de svarande 
har någon styrelserepresentant från det organ som bevakar 
jämställd idrott. Detta kan vara ett resultat av att för
bunden inte anser att detta område är särskilt viktigt.
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Förmodligen skulle denna bild ytterligare förstärkas om vi 
fått svar från alla SF. Man kan utgå från att de SF som ej 
besvarat enkäten inte prioriterar dessa frågor särskilt 
högt. Detta skulle innebära mindre än hälften av alla SF har 
någon anknytning mellan styrelse och organ för jämställd 
idrott.

Förändringar i organisationen av arbetet för jämgfcänd
idrott

Totalt 19 specialförbund har gjort förändringar i sitt 
arbete för kvinnlig/jämställd idrott. 17 av dessa har 
inrättat kommittéer eller tillsatt personer som skall 
ansvara för frågor rörande jämställd idrott. Av dessa 17 
förbund har också 15 stycken avskaffat detta organ under 
perioden. Som huvudskäl för dessa förändringar anges att man 
velat integrera jämställdhetsarbetet i den "vanliga" verk
samheten.

Kommentarer

En "tidstypisk” bild från den organiserade idrotten under 
1980-talet är alltså att man under en kortare period till
satt grupper eller personer med uppgift att ansvara för ar
betet rörande jämställd idrott. Att dessa organ instiftades 
är en effekt av de diskussioner som fördes om kvinnlig 
idrott och jämställd idrott under första delen av 80-talet.
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I samma bild ingår att man också efter några år av projekt
arbeten och kampanjer avskaffar organen för att i framtiden 
låta dem ingå integrerat i den ordinarie verksamheten.

Denna utveckling kan ses som ett tecken på att frågan är 
väckt, "inarbetad" och accepterad och nu inte längre kräver 
någon särskild bevakning. Man kan å andra sidan se detta som 
ett sätt att "gömma" frågan i den totala verksamheten.

Handlingsprogram för idrott

Tabell 2. Handlingsprogram för jämställd idrott. Jämförelse 
mellan SF med separata handlingsprogram respektive, i 
förbun-dets övergripande handlingsprogram, integrerade 
program, 1981, 1984 och 1988.

Typ av program 1981 1984 1988
Integrerat 18 24 25
Separat 11 8 8
Inget program 14 11 9

Som synes är totala svaren 1981 och 1984 fler än totala 
antalet SF. Detta beror på att ett SF har både integrerade 
och separat handlingsprogram och att ett SF svarat blankt 
1988. 9 SF har inget program för jämställd idrott.
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Kommentarer

1980 hade 21 SF inget handlingsprogram. Det kan tyckas som 
att antalet SF utan program har minskat men då skall man 
komma ihåg att 19 SF inte besvarat enkäten. Det är inte 
någon djärv gissning att tro att dessa SF inte har något 
program varför antalet specialförbund utan program idag 
förmodligen ligger på ungefär samma nivå som för 10 år 
sedan.

Utvecklingen tycks gå mot att fler specialförbund har inte
grerade program för jämställd idrott. Detta ligger i linje 
med utveckligen vad gäller organisationen av jämställdhets- 
arbetet. Nackdelarna med integreringen är desamma här som de 
som anfördes tidigare. Det finns risk att kvinnofrågorna 
glöms bort om de inte finns särskilt angivna i ett separat 
handlingsprogram.

Ärenden röranda jämställd idrott vid årsmöten

Tabell 3. Antal specialförbund som behandlat ärende som 
särskilt rört jämställd idrott vid årsmöten någon gång 
under åren 1981-1988.

Behandling Antal SF
Motion 13
Proposition 5
Annat sätt 10
Ej behandlat 20
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Av de SF som besvarat enkäten, har tjugo stycken aldrig 
vid något förbundsårsmöte behandlat något ärende som 
särskilt rör jämställd idrott. Som framgår av tabellen finns 
det fler än 42 svar. Det beror på några förbund har angett 
flera alternativ, t ex att frågor om jämställd idrott har 
behandlats, både som proposition och som motion.

Vid undersökningen 1980 (Olofsson 1981) angav 18 SF att de 
hade behandlat motioner eller propositioner rörande 
jämställd idrott och 13 SF svarade information men ej 
beslut.

Kommentarer

Det är noterbart att 20 specialförbund anger att de inte 
har behandlat jämställd idrott vid något tillfälle. Det är 
dessutom ett rimligt antagande att de flesta av de icke 
svarande SF:en inte heller har diskuterat dessa frågor, 
vilket skulle innebära totalt 38 SF.

Den typ ärenden som vanligen behandlats var nya tävlins- 
klasser eller tävlingsmoment, nya mästerskapstillfällen, 
ändarde tävlingsbestämmelser för kvinnor etc.

Ärenden röranda jämställd idrott vid internationella
kongresser

Endast tio specialförbund har vid något tillfälle under 
perioden initierat behandling av någon fråga rörande 
jämställd idrott vid någon internationell kongress.
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Detta antal SF motsvarar ungefär svaren från undersökningen 
1980, då 12 SF angav att de internationellt drivit frågor 
rörande jämställd idrott.

Även här gällde de flesta frågorna nya tävlingsklasser, nya 
mästerskapstillfällen, nya regler, etc för kvinnor.

KVINNORNA OCH MAKTEN

Under denna rubrik har samlats ett antal frågor rörande 
kvinnlig representation i styrelser, arbetsutskott/verk- 
ställande utskott, kommittéer, arbetsgrupper och andra 
organ. Dessutom beskrives andelen män och kvinnor i olika 
funktioner på specialförbundens kanslier.
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Kvinnlig representation i olika permanenta organ

Tabell 4. Fördelningen mellan manliga och kvinnliga 
ledamöter i olika SF-organ.

Kommitte/Organ Tot Män KV Fördelning (%)
UNGDOM 73 60 13 82--18
TÄVLING 130 108 22 83--17
REGEL - DOMAR 58 51 7 88--12
UTVECKLING - UTBILDNING 119 96 23 81--19
INFORMATION - PR 77 73 4 95-- 5
ELIT-LANDSLAG 76 71 5 93-- 7
SEKTIONSSTYRELSER 141 124 17 88--12
ORGANISATION - FÖRV 29 25 4 86--14
EKONOMI 27 23 4 85--15
BREDD - MOTION 33 25 8 76--24
VALBEREDNING 40 35 5 87--13
TEKNISK 25 25 0 100-- 0
HANDIKAPP 5 4 1 80--20
MEDICINSK 14 13 1 93-- 7
ARRANGEMANG - VERKSAMHET 61 38 23 62--38
ÖVRIGA 41 32 9 78--22
TOTALT 949 803 146 85--15

Totalt är den kvinnliga andelen 15 procent. Kvinnor är i 
inte i majoritet i någon kommittée eller arbetsgrupp.

Kommentarer

Siffrorna talar sitt tydliga språk. I många av de "tunga" 
organen som Information-PR och Elit/landslagskommittéer 
så är andelen kvinnor långt under genomsnittet 15 %.
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Man kan också konstatera att det är svårt att öka antalet 
kvinnor inom ledarpositioner i idrotten om de inte är fler 
än 13 % ens i valberedningarna som ju skall föreslå nya 
ledamöter i olika organ. En jämförelse mellan stora och 
små, respektive äldre och yngre SF, visar att kvinnor 
procentuellet är något fler i små respekltive nya special
förbund. Skillnaderna är dock små. Detta skulle kunna bero 
att de är svårare att konkurrera om platser i de större och 
mera etablerade SF:en vilket gör dem mera stela och mindre 
föränderliga. Dessa siffror ligger i nivå nära distrikts- 
förbundens som i sina permanenta organ har i genomsnitt 20 
% kvinnor.

Kvinnlig representation i specialförbundens styrelser

Tabell 5. Fördelningen mellan män och kvinnor i SF:ens 
styrelser och antalet SF utan kvinnlig representation i 
styrelsen under åren 1981, 1984 och 1988.

År Män Kvinnor SF med 0 kvinnor
Antal % Antal % Antal %

1981 379 91 37 9 17 40
1984 374 90 42 10 17 40
1988 358 88 47 12 12 29

En klar majoritet av män i specialförbundens styrelser. 
Andelen kvinnor har ökat något sedan 1981.
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Kommentarer

Siffrorna med andelen kvinnor i olika organ blir ännu tydli
gare här man studerar styrelserna. Kvinnornas andel i 
styrelserna har ökat något men fortfarande är 9 ledamöter 
av 10 män.

I 12 av specialförbunden är ingen styrelseledamot kvinna och 
33 SF har högst en kvinnlig styrelseledamot. Endast 9 
specialförbund har två eller fler kvinnor i styrelsen.

Dessa siffror visar att mycket lite har hänt vad gäller 
kvinnornas tillgång till makten. Fortfarande styrs idrotten 
lika kraftigt som förr av männen.

Kvinnlig representation i arbets- och verkställande utskott.

Tabell 6. Fördelning mellan män och kvinnor i special
förbundens arbets- och verkställande utskott samt antal 
SF utan kvinnliga AU/VU-ledamöter. Jämförelse 1981, 1984 
och 1988.

År Män Kvinnor SF med 0 kvinnor

Antal % Antal % Antal %

1981 108 94 7 6 27 79
1984 110 93 8 7 26 76
1988 101 90 11 10 25 69

Andelen kvinnor i AU/VU har under undersökningsperioden 
stigit från 6 till 10 %.
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Kommentarer

Arbetsutskottet eller det verkställande utskottet är det 
organ som utövar SF:ets makt i det kontinuerliga arbetet. 
Här är andelen kvinnor ännu lägre än i styrelserna. Det är 
hela 25 SF som 1988 inte har någon kvinna i detta betydelse
fulla organ. Man kan också anta att de icke svarande för
bunden finns i samma grupp varför c:a 40 av RF:s 61 
specialförbund inte har någon kvinna i sina AU/VU. Om man 
till detta lägger att 6 av de svarande SF:en inte besvarade 
denna fråga och kan antas höra till gruppen SF som inte har 
kvinnlig AU/VU-representation så kan siffran bli ännu högre. 
Det är inte något SF som har mer än en kvinna i utskottet.

Kvinnorna p& specialförbundens kanslier



Tabell 7. Fördelning mellan män och kvinnor på 
specialförbundens centrala kanslier.

19

Kategori Män (%) Kvinnor (%)
1 92 4
2 77 25
3 63 37
4 20 80
5 67 33

TOTALT: 51 49

Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Kat 5:
Gen.sekr Kanslichef Rikskonsulent Kanslist Distr-
Förb.Dir FK Utb-ansvarig Kontorist ansv
VD Markn-chef Info-ansvarig Sekr Vaktm

Ek-chef Kassör Proj-anst övriga
Sportchef
Info-chef
Rekl-chef
Intendent
Redaktör
Rikstränare

Kamrer
Handläggare
Konsulent
Tränare
Förlagsförest
Journalister

Kontorsbitr
Lagledare

Totalt är fördelningen mellan män och kvinnor mycket jämn. 
Det är dock stora skillnader mellan tjänstekategorierna. Av 
samtliga specialförbundsanställda kvinnor återfinns 66 % i 
kategori fyra.
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Kommentarer

Arbetsfördelningen är mycket tydlig. Männen innehar de vik
tiga, verkställande och arbetsledande funktionerna medan 
kvinnorna framför allt är anställda som kanslister, konto
rister, sekreterare m fl. Det finns bara en kvinna i den 
’•högsta" kategorin.

Männen dominerarar i samtliga viktiga kommittéer och organ. 
Ju närmare den absoluta makten man kommer, desto mer markant 
blir männens dominans. De är klart i majoritet i styrelser, 
arbets- och verkställande utskott. Bilden kompletteras av 
att de besitter de ledande funktionerna på SF:ens kanslier.

Kvinnorna är i minoritet i samtliga förtroendevalda organ 
utom möjligen i kommittéer för jämställd idrott. De är till 
antalet i stort sett lika många på kanslierna men de är 
framför allt anställda i underordnade befattningar som 
telefonister, kanslister, kontorister och sekreterare.

SPECIALFÖRBUNDENS ÅTGÄRDER FÖR JÄMSTÄLLD IDROTT

Här behandlas åtgärder för att påverka massmedias spegling 
av kvinnlig idrott, arrangerade centrala och regionala kon
ferenser och kurser, åtgärder för att utbilda kvinnliga 
ledare, förändringar av förbundens motions- och tävlings
verksamhet bland ungdomar och seniorer och internationell 
standard hos de olika SF:ns landslag för män respektive 
kvinnor.
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Åtgärder för att påverka massmedia

Hälften av specialförbunden (21 st) hade vidtagit olika åt
gärder för att påverka massmedia sätt att spegla kvinnlig 
idrott. De vanligaste åtgärderna var pressreleaser och 
samtal med massmedia. Åtta av SF:en hade märkt resultat av 
åtgärderna i form av mera massmediabevakning eller "väckt 
intresse".

Åtgärder för att utbilda kvinnliga ledare

Av 41 svarande SF hade 27 vidtagit särskilda åtgärder för 
att utbilda fler kvinnliga ledare under åren 1981 - 1988. 
Den klart vanligaste åtgärden var "kurser", vilket angavs av 
20 specialförbund. I övrigt angavs konferenser (5 SF) och 
projekt (4 SF) .

Bland de resultat som åtgärderna givit var de vanligaste 
positiva svaren "fler kvinnor har tagit på sig uppdrag" och 
"gått kurser". De vanligaste negativa svaren var "ingen 
särskild ökning av deltagare" och "blandade kurser verkar 
bättre".

Kommentarer

Om man antar att det är de mest aktiva och "intresserade" 
SF: en som besvarat enkäten så är 27 SF en låg siffra 
eftersom de icke svarande troligen i stor utsträckning 
skulle ha svarat nej. Man kan också notera att mycket få 
SF, sex stycken, har upplevt några positiva resultat.
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Den vanligaste åtgärden var kurser vilket angavs av 20 SF. 
Vi skall nu se närmare på dessa centralt respektive regio
nalt anordnade kurser och konferenser.

Centrala kurser och konferenser

Specialförbunden efterfrågades om antal anordnade konfe 
renser av olika kategorityp under 1980-talet.

Tabell 8. SF-anordnade centrala kurser/konferenser 
under 1981, 1984 och 1988.

Kurser/konferenser
för

År
1981 1984 1988

enbart kvinnliaa
tränare

3 4 4

tränare för idrot
tande kvinnor

5 7 7

kvinnliga ledare 4 7 5
damidrotts- jämställd- 
hetsansvariga eller 
liknande

7 7 8

Siffrorna anger hur många SF som anordnat kurser/konferenser 
av olika typ under de efterfrågade åren.
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Kommentarer

10 specialförbund har inte svarat på denna fråga. Det kan 
förmodligen tolkas som att man inte anordnat någor kurs 
eller konferens alls under de efterfrågade åren. Av de 
förbund som svarat har 24 stycken inte anordnat någon 
central kurs eller konferens under dessa år. Beträffande 
bortfallsgruppen kan man anta att det inte är så många som 
anordnat några centrala aktiviteter. Då skulle det totala 
antalet SF som anordnat centrala konferenser eller kurser 
vara cirka 20.

I undersökningen 1980 (Olofsson 1981)framkom att 29 SF hade 
anordnat centrala konferenser dessutom hade 18 SF anordnat 
kurser för kvinnliga deltagare. Jämfört med den under
sökningen så har antalet centrala arrangemang klart minskat.

Regionala kurser och konferenser

På samma sätt som gällde de centrala kurserna, ombads 
förbunden att ange hur många regionala kurser eller konfe
renser av olika typ de hade arrangerat under åren 1981, 1984 
och 1988.
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Tabell 9. SF-anordnade regionala kurser/konferenser 
under 1981, 1984 och 1988.

Kurser/konferenser
för

ÅR
1981 1984 1988

enbart kvinnlicra
tränare

2 4 3

tränare för idrot
tande kvinnor

3 4 6

kvinnliga ledare 4 4 4
damidrotts/j ämstä1ld- 
hetsansvariga eller 
liknande

2 2 3

Siffrorna anger hur inånga SF som anordnat kurser/konferenser 
av olika typ unde de efterfrågade åren.

Kommentarer

Det är färre specialförbund som anordnat regionala aktivi
teter. Av de SF som besvarat enkäten har 32 stycken inte 
anordnat någon regional kurs eller konferens. Till detta 
skall, i likhet med resonemanget ovan, bortfallsgruppen 
läggas.

Sammantaget har 18 av de svarande specialförbunden anordnat 
någon kurs eller konferens på central eller regional nivå. 
De 24 andra SF:en har inte gjort något sådant arrangemang.
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De återstående 19 SF har förmodligen inte bedrivit så stor 
verksamhet av denna typ. Sammantaget innebär detta att under 
åren 1981 till 1988 har enbart 20 SF arrangerat någon 
regional eller central kurs eller konferens.

Förändringar i förbundens tävlingsverksamhet för kvinnor

Tabell 10. Förändringar i SF:s tävlingsverksamhet 
för kvinnor sedan 1981.

Förändring Antal SF
Nya grenar 13
Fler tävlingsklasser 14
Fler divisioner 3
Andra förändringar 18
Ingen förändring 8

Som framgår av tabell 10, har förbunden kunnat ange fler än 
ett alternativ. Som framgick vid redovisningen av frågorna 
rörande SF:ens årsmöten så har ett antal förändringar i 
kvinnornas tävlingsverksamhet vidtagits. Man har infört nya 
grenar. Så har t ex kvinnor fått tillträde till grenar som 
tidigare enbart bedrivits av män. Dessutom har antalet 
tävlingsklasser och divisioner för tävlande kvinnor ökat.

Som skäl för dessa förändringar har förbunden angett "för 
att intresset ökat", "för att behålla kvinnorna", "för att 
öka tillgängligheten", "ökad jämlikhet" och liknande. Men 
nio förbund har också angett att man gjort anpassningar till 
internationella regeländringar.
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Kommentarer

Förändringarna av tävlingsverksamheten tycks göra den kvinn
liga idrotten blir mera lik männens. Man får fler klasser, 
tävlar i fler av "männens grenar" etc.

Bland de SF som angett att man fått ett ökat intresse, finns 
inånga av de stora förbunden som på grund av detta fått 
införa nya klasser och serier. De förbund som åberopar ökad 
jämlikhet verkar instifta nya klasser/grenar för att till
skapa lika många klasser som för männen. Sammanfattningsvis 
kan sägas att förändringarna över huvudtaget gör den 
kvinnliga idrotten än mer organiserad.

Förändringar i ungdoms- motions- och tävlingsverksamhet för
män respektive kvinnor

I tre frågor (31-33) ombads förbunden att beskriva utveck
lingen inom de rubricerade områdena både vad gäller kvinnor 
och män.

Beträffande ungdomsverksamheten, har 14 förbund angett att 
de haft en lika ökning både för män och kvinnor. Dessutom 
angav ytterligare åtta förbund att man haft en ökning enbart 
bland kvinnliga juniorer och ungdomar. Inget förbund angav 
en ökning enbart på den manliga sidan. Flera SF angav att de 
under perioden nya alternativa aktivitetsformer som är mera 
lekfulla och mindre tävlingsinriktade.
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Motionsverksamheten tycks öka inom specialförbunden. Av de 
svarande angav 16 SF någon form av ökning och endast ett en 
minskning. Nio SF angav ökning av den kvinnliga motions
verksamheten, åtta förbund angav en ökning på den manliga 
sidan och fyra SF angav lika ökning för män respektive 
kvinnor. Däremot angav fem specialförbund, bland dem det 
största förbundet fotboll, att de inte bedriver någon 
motionsverksamhet alls.

En genomgående tendens tycks också vara att tävlingsverksam
heten ökar både bland män och kvinnor. Nitton SF har angett 
någon form av ökning på junior- och seniornivå. Av dessa SF 
har 14 angett ökning bland juniorer och seniorer både bland 
män och kvinnor. Enbart fyra SF, alla är små SF, har angett 
minskning bland juniorer eller seniorer.

Landslagens internationella standard

Tabell 11. SF:ens bedömning av förändringen i 
internationell standard hos manliga respektive 
kvinnliga landslagen under perioden 1981-1988.

Män (%) Kvinnor (%)
Mycket högre 17 19
Högre 43 19
Oförändrat 31 32
Lägre 9 23
Mycket lägre 0 7

100 100
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Av de svarande SF:en ansåg 60 % att de manliga landslagen 
blivit bättre eller mycket bättre under perioden medan 
motsvarande siffra för de kvinnliga landslagen var 38 %.
30 % av förbunden ansåg att deras landslag för kvinnor hade 
sämre internationell standard 1988 än 1981.

Kommentarer

I undersökningen 1981 ansåg 82 % av förbunden att deras 
landslag för kvinnor blivit bättre eller mycket bättre under 
åren 1977-1980. Motsvarande siffra för männen var 54 %.
Detta skulle kunna betyda att en kraftig förbättring av den 
internationella konkurrenskraften hos den kvinnliga lands
lagen under slutet av 1970-talet nu har ersatts av en 
stagnation, ja kanske till och med en tillbakagång. 1980 
ansåg en (1) % av förbunden att deras landslag för kvinnor 
blivit sämre i en internationell jämförelse. I dag är 
motsvarande siffra 30 %.

Tabell 12. Kvinnliga landslagens internationella standard 
jämfört med manliga landslagen . 1981 och 1988.

1981 (%) 1988 (%)
Mycket högre 0 6
Högre 37 28
Lika 23 25
Lägre 27 19
Mycket lägre 13 22

100 100
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Skillnaderna mellan 1981 och 1988 är här mycket små.
34 % av förbunden ansåg att deras kvinnliga landslag hade 
högre eller mycket högre internationell standard än de man
liga landslagen 1981. Motsvarande siffra för 1981 var 37 %.

Utvecklingen under 1980-talet har alltså varit sådan, att 
medan förhållandet mellan de kvinnliga och manliga lands
lagens internationella standard är oförändrad så har 
kvinnorna, under perioden, förlorat konkurrenskraft i 
förhållande till andra länders kvinnliga landslag.

SPECIALFÖRBUNDENS MÅLSÄTTNING FÖR ARBETET MED 
JÄMSTÄLLD IDROTT

Dessa frågor skulle endast besvarats av de SF som från 
Riksidrottsförbundet tilldelats särskilda medel för satsning 
på jämställd idrott.

Målsättning för särskild satsning på -jämställd idrott

Specialförbunden ombads ange sin målsättning med dessa 
särskilda satsningar.



Tabell 13. SF:ens målsättning med den särskilda 
satsningen på jämställd idrott.
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SF
Fler utövare 15 
Fler ledare 15 
Bättre standard på tävl-idrotten 12 
Ökad jämställdhet i olika organ 6 
Lika villkor för utövarna 5

De i tabellen angivna svaren var de vanligaste målen. 
Förutom svaret "fler utövare" och "fler ledare", var de 
flesta så kallade kvalitativa mål. Detta är en skillnad 
jämfört med förra undersökningen. Det tycks som om SF:en 
har lämnat de kvantitativa målen för mera preciserade mål 
som bättre kvalitet på landslag, ökad jämställdhet, dvs 
jämnare fördelning mellan män och kvinnor i olika organ, 
etc.

Upplevda effekter och resultat samt positiva och negativa
erfarenheter

Flera förbund ansåg att de fått "fler utövare", "bättre 
utövare" "breddning av verksamheten", "fler ledare" och 
bättre "utbildning". Samtidigt framkom också negativa 
erfarenheter.

Flera SF ansåg att utvecklingen gått långsammare än väntat: 
"ingenting har hänt", att de satsningar man förväntat har 
uteblivit eller "det är svårt att rekrytera nya ledare".
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Kommentarer

Vid förra undersökningen var spridandet och mottagandet av 
"budskapet" ett stort problem vilket inte tycks vara fallet 
idag. Den vanligaste negativa erfarenheten är nu att det går 
så långsamt, man får inte den utveckling man väntat sig 
eller hoppats på. Kanske har attityden till kvinnlig idrott 
förändrats eftersom detta inte anges som problem. Det kanske 
också är så att själva debatten nu är accepterad men den 
leder inte till några förändringar. I varje fall inte i den 
takt man hoppats på.

RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS MÅLSÄTTNING FÖR ARBETET MED JÄMSTÄLLD 
IDROTT

RF:s öronmärkta medel för jämställd idrott

Av de förbund som besvarat frågan (42), ansåg 29 stycken 
att de öronmärkta medlen bör finnas kvar och 8 stycken 
att bör tas bort.

Motiveringarna för öronmärkta medel kan sammanföras i fem 
kategorier:

1) Ungdomssatsningar:
2) Sporre och stimulans:

Dessa medel behövs för kvinnlig idrott i fram
tiden. Det inspirerar SF att planera aktiviteter 
som befrämjar jämställd idrott.
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3) Konkurrens:

Den öronmärkta medlen behövs för att kvinnorna 
skall kunna hävda sig i konkurrensen med den man
liga idrotten.

4) Utbildning och utveckling:
Det finns för få kvinnliga ledare. Satsningen bör 
i första hand gå till utbildning och utveckling av 
kvinnor och kvinnlig idrott.

5) Övrigt:
- öronmärkningen lyfter fram den prioriterade 
verksamheten.

- Man tvingar SF:en till vissa satsningar.
- Bra så länge det innebär en tilläggssatsning 
utöver det ordinarie RF-anslaget.

De förbund som svarade nej anförde alla argument som innebar 
att man vill integrera medlen med det övriga anslaget:

- "medlen bör ingå i det ordinarie anslaget";
- "verksamheten skall integreras" ;
- "bättre att öka grundanslaget så att varje förbund 

själv kan bestämma hur de vill satsa".

Dessa svar ligger på ungefär samma nivå som förra under 
sökningen.
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Kommentarer

De flesta vill alltså har kvar de öronmärkta medlen. Det 
tycks som om man anser att de är nödvändiga för att man 
skall få idrottsrörelsen att satsa på kvinnlig idrott. Om 
idrotten inte får dessa styrda medel så är med andra ord 
risken stor att kvinnorna inte kan konkurrera om de medel 
som specialförbunden får.

Ett vanligt argument mot öronmärkta medel är att man anser 
att satsningen på kvinnlig idrott skall integreras i den 
övriga budgeten för verksamheten. Risken är dock, att när 
”förbunden själva får bestämma hur de vill satsa" så kommer 
detta att innebära att verksamheten kommer att se ut som 
tidigare när ju förbunden fick bestämma själva.

Uppfattning om och inställning till RF:s målsättning
med den särskilda satsningen på jämställd idrott.

SF:en upplever, överlag, att RF:s satsning som ett försök 
att engagera fler kvinnor i idrottsrörelsen, som ledare och 
aktiva, i styrelser och kommittér. Några citat:

"Locka fler kvinnor att delta."
"Idrott på samma villkor."
"Jämmställdhet."
"Fler kvinnor i styrelser och kommittéer".
"Utbilda fler kvinnor."
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Ett SF har påpekat att det inte finns någon exakt 
målbeskrivning. Även de som tror sig veta vilken 
idrottsrörelsens målsättning är, ger vaga beskrivningar av 
målens innehåll. Kanske kan denna osäkerhet om målsätt
ningen, vara en orsak till att många SF inte känner några 
riktlinjer för sitt eget arbete för jämställd idrott.

Specialförbunden fick därefter ge sin syn på denna upplevda 
målsättning. De flesta ställer sig positiva till mål
sättningen, som de själva fick beskriva. Några SF var dock 
frågande inför resultaten och tidsplaneringen. Två av 
specialförbunden trodde att målsättningen leder till ökad 
segregering. Några citat:

"Bra målsättning".
"Bra målsättning men låg förståelse och insikt i
specialförbunden".
"Borde preciseras ytterligare".

De flesta specialförbunden var också positiva till det 
centrala arbete för jämställd idrott, som RF utför. Citat:

"öronmärkningen bör fortsätta".
"Bra med en särskild arbetsgrupp".
"Särskilda åtgärder krävs".
"Positivt med centrala kurser och konferenser".
"Seriöst arbete som pressar SF:en att utvecklas".
"Målsättningen och arbetet har en låg relevans för ett
litet specialförbund".
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Till slut fick de svarande lämna "övriga kommentarer". Dessa 
behandlade lite olika områden. Citat:

"Det är svårt att rekrytera ledare i en idrott där 
man kan vara aktiv högt upp i åldrarna. Det blir ingen 
naturlig övergång från aktiv till ledare".
"Angeläget att vid kommande konferenser belysa de 
kvinnliga idrottsutövarnas ekonomiska situation". 
"Många av de frågor som behandlas i enkäten berör bara 
de stora specialförbunden".

Kommentarer:

Specialförbunden är inte riktigt säkra på vad RF:s mål
sättning med arbetet för jämställd idrott är. Ett förbund 
sade ju också att det inte finns någon exakt målbeskrivning. 
Detta är naturligtvis ett problem. Om man vill sprida ett 
budskap eller starta en ny verksamhet så är det en fördel om 
budskapet är klart och förståeligt och dessutom sprids så 
effektivt som möjligt.

Förbunden tror sig veta att RF:s målsättning har att göra 
med att olika typer av kvantitativa mål, t ex utbilda fler 
kvinnor, fler kvinnliga ledare i olika kommittéer, locka 
fler att delta osv. Förbunden anser att dessa mål är bra. 
Man är överens med RF även om man också menar att målen är 
för vaga, för litet preciserade och måste tidsplaneras.
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Förbunden var över lag positiva till det arbete för kvinnlig 
idrott som RF utför centralt. Det krävs centrala åtgärder 
som tvingar SF:en till att arbeta mot vissa mål. Däremot 
fanns kritiska röster som menade att detta arbete kan leda 
till ökad segregering.

Äv dessa resultat kan man dra slutsatsen att RF noga bör 
precisera målsättningen för arbetet med jämställd idrott.
RF bör enbart ge öronmärkta medel styrda av denna målsätt
ning. Därefter skall man utifrån denna målformulering 
granska ansökningar och genomförda åtgärder för att på det 
sättet tvinga SF:en att använda pengarna till avsett 
ändamål. Följaktligen bör man, med dessa medel, bara stödja 
de specialförbund som verkligen arbetar efter denna mål
sättning.

II) DISTRIKTSFÖRBUNDSENKÄTEN 

METOD

INSTRUMENT OCH PROCEDUR

En enkät omfattande 30 frågor sändes 21/12 ut till samtliga 
22 distriktsförbund (bil 2). De ombads att besvara enkäten 
senast 30/1. Efter utgången svarstid utsändes ytterligare 
en påmminnelse och efter cirka tre veckor inleddes data
bearbetningen av de insända enkäterna.
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SVAR OCH BORTFALL

När databearbetningen påbörjades hade 20 av de 22 distrikts- 
förbunden besvarat enkäten. Det ger en svarsandel på 91 %.

Blekinge och Bohuslän-Dal har ej besvarat enkäten. Vad detta 
beror på är inte känt. Man kan dock analogt med vad gällde 
SF-enkäten, anta att dessa två DF inte är särskilt aktiva 
inom detta område.

RESULTAT

ORGANISATION AV ARBETET FÖR JÄMSTÄLLD IDROTT

Under denna rubrik ryms ett antal områden som behandlar 
ramarna för arbetet med jämställd idrott. Innehållet är 
organisationen av arbetet för jämställd idrott, distrikts- 
förbundens handlingsprogram och huruvida frågor rörande 
kvinnlig idrott har diskuterats vid distriktsförbundens 
årsmöten.
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»orcran» eller särskilda funktioner för Kvinnlig idrott

Kommitté
Person

50.0:Inget org

Figur 3. SÄRSKILDA FUNKTIONER ELLER ORGAN FÖR KVINNLIG/ 
JÄMSTÄLLD IDROTT.

Som framgår av figuren, hade hälften av distriktsförbunden 
inget särskilt organ för jämställd idrott medan 40 % hade en 
kommitté. Två distrikt hade angett "annat". Det var Söder
manland som angav "Projekt 'Tjej-idrott•" som bestod av 4 
kvinnor och Västmanland som hade en manlig styrelseledamot 
som ansvarade för frågorna.
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De flesta av dessa organ var instiftade under perioden 
1980 - 1985. Totalt utgjorde kvinnorna cirka 85 % av leda
möterna i dessa grupper. Dock hade två av de DF som hade 
kommitté, arbetsgrupp eller liknande organ för jämställd 
idrott, ingen kvinna med i detta organ. Åtta av distrikts- 
förbunden hade någon styrelseanknytning i kommittén för 
jämställd idrott.

Kommentarer

Hälften av DF:en inte hade någon kommitté eller liknande för 
jämställd idrott. Detta kan jämföras med förra undersök
ningen (Olofsson, 1981) där alla distriktsförbund hade 
sådant organ. Åtta av DF:en, vart fjärde distrikt, hade 
någon ledamot i styrelsen som arbetade med jämställdhets- 
frågor. I alla fall utom två var denna styrelserepresentant 
en kvinna.

Förändringar i organisationen av arbetet för jämställd
idrott

Femton distriktsförbund har under perioden gjort 
förändringar i organisationen av arbetet för jämställd 
idrott. Man har både infört och lagt ned kommittéer och 
arbetsgrupper. Som motiv för nedläggning eller avskaffande 
av gruppen eller ansvarige personen, angavs lägre 
angelägenhet, organisatoriska förändringar, integrering.
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Kommentarer

Det är rimligt att anta att flera av de distrikt som lagt 
ned sin särskilda organ, motiverar detta med integrerings- 
argument. Detta kan ses som ett tecken på att frågan är 
väckt och anses så inarbetad at den inte längre kräver en 
särskild kommitté eller liknande. Man kan dock också befara 
att det kan vara stor risk för att man, på så sätt, medvetet 
eller omedvetet kan glömma dessa frågor.

Handlingsprogram för jämställd idrott

Tabell 14. Handlingsprogram för jämställd idrott. Jämförelse 
mellan DF med integrerade och separata handlingsprogram, 
1981, 1984 OCh 1988.

Typ av program 1981 1984 1988
Integrerat 8 11 11
Separat 8 4 2
Inget program 5 6 7

Som framgår av totala antalet svar för 1981 och 1984, hade 
ett distrikt för dessa två år både separata och integrerade 
handlingsprogram för jämställd idrott. Detta distrikt var 
Västerbotten.
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Kommentarer

Man kan se två utvecklingstendenser som förmodligen går hand 
i hand. Antalet förbund med integrerade handlingsprogram, 
har ökat. Dessutom har antalet förbund utan handlingsprogram 
ökat. Detta är samma trend som tidigare redovisades gällande 
specialförbunden.

Man kan säga att dessa två tendenser går hand i hand så till 
vida att integrerade program kan vara ett sätt att inte 
längre ge jämställdhetsfrågorna särskild uppmärksamhet. 
Detta stämmer väl med vad som nyss redovisades angående 
kommittéer eller liknande för jämställd idrott, nämligen att 
man av skaffar de särskilda organen och låter deras verksam
hetsområde integreras i den totala.

Ärenden rörande jämställd idrott vid årsmöten

Tabell 15. Antal distriktsförbund som behandlat ärende 
som särskilt rör jämställd idrott vid sina årsmöten någon 
gång under åren 1981 - 1988.

Behandling Antal SF
Motion 1
Proposition 0
Annat sätt 4
Ej behandlat 14
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Inte ett enda distriktsförbund har lagt någon proposition 
rörande jämställdehetsfrågor under perioden. Enbart i fem DF 
har någon fråga rörande jämställd idrott behandlats vid 
något årsmöte efter 1980.

Bland de frågor som DF:en placerat undet ”annat sätt”, 
angavs:

- Antagande av handlingsprogramm (1981)
- Antagande av program för idrottsförbundet, inne

fattande program för kvinnlig idrott (1982)
- Rekryteringsåtgärder (1983)
- Presentation av ”Tjejidrottens år” (1984)
- Visning av kassett från kvinnoidrottsfestivalen 

(1986)

Här angavs fem citat, det beror på att ett DF angav flera 
punkter under rubriken ”annat sätt”.

Kommentarer

Som framgår av citaten, handlade det om tre fall av besluts
ärenden och två ärenden som var av informationskaraktär. 
Dessa utdrag kan sammantas med att ytterligare ett DF under 
perioden, efter en motion 1981, beslutat att anta ett hand
lingsprogram för kvinnlig idrott.

Man kan konstatera att mycket få DF över huvud taget disku
terat jämställd idrott vid sina årsmöten. I några fall var 
ärenden av typen presentation och egentligen inte någon 
riktig behandling av årsmötesfråga.
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De beslut som fattats beträffande jämställd idrott, ligger 
alla längre än fem år tillbaka i tiden.

Om man sammantar dessa resultat med, dels att de särskilda 
kvinnokommittéerna tycks försvinna och dels att färre 
förbund har särskilda jämställdhetsprogram så är utveck
lingen entydig: man diskuterar inte längre dessa frågor. De 
bakas in i verksamheten, döljs och försvinner.

Den särskilda uppmärksamhet som tidigare gavs dessa frågor 
finns inte längre. Integreringen av frågorna rörande jäm
ställd idrott gör att man glömmer och gömmer dem.

KVINNORNA OCH MAKTEN

Under denna rubrik behandlas ett antal frågor rörande 
kvinnlig representation i styrelser, arbetsutskott/ 
verkställande utskott kommittéer, arbetsgrupper och andra 
organ. Dessutom beskrives andelen män och kvinnor i olika 
funktioner på distriktsförbudens kanslier.

Kvinnlig representation i olika permanenta organ

Tabell 16. Fördelningen mellan manliga och kvinnliga 
ledamöter i DF:ens permanenta organ.

Kommitte/Organ
(%)

Tot Män Kv Fördelning

Totalt 294 238 56 81-19
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Kommentarer

Med permanenta organ avses här valda grupper, kommittéer och 
liknande med viss varaktighet. Bland dessa organ medräknas 
dock inte styrelser och arbetsutskott/verkställande utskott 
som behandlas separat.

I likhet med SF-resultaten, visar distriktsförbundens svar 
att drygt 80 % av alla förtroendeuppdrag inom DF:en innehas 
av män. Endast damkommittéen/kommitten för jämställd idrott 
hade kvinnlig majoritet. I övriga organen var högsta andelen 
kvinnor 35 % i verksamhetsutskott, 29 % i medicin/doping och 
26 % i friskvård/motion.

Precis som var fallet i specialförbunden så är den manliga 
dominansen ännu klarare i kommittéer som PR/information,
96 %, och elitidrott, 91 %.

Kvinnlig representation i distriktsförbundens styrelser

Tabell 17. Fördelningen mellan män och kvinnor i DF:ens 
styrelser (procent) och antalet DF utan kvinnlig repre
sentation i styrelsen under åren 1981, 1984 och 1988.

År Män (%) Kvinnor (%) DF med 0 kvinnor
1981 88 12 3
1984 84 16 2
1988 83 17 1
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Det är en klar majoritet män i DF-styrelserna. Andelen 
kvinnor har ökat sedan 1981.

Kommentarer

Andelen kvinnor är alltså lägre i styrelserna än genom
snittet i de permanenta organen och ligger något högre än 
i specialförbunden. 1988 hade endast ett DF, Värmland, 
enbart män i styrelsen.

Kvinnlig representation i arbets- och verkställande utskott

Tabell 18. Fördelning mellan män och kvinnor i distrikts- 
förbundens arbets- och verkställande utskott samt antal 
DF utan kvinnliga AU/VU-ledamöter. Jämförelse 1981, 1984 
och 1988.

År Män(%) Kvinnor(%) Antal "O-DF"
1981 90 10 11
1984 84 16 7
1988 85 15 6

Andelen kvinnor i distriktens AU/VU är högre än i SF:ens 
AU/VU och ligger på ungefär samma nivå som andelen i 
DF:ens styrelser.
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Kommentarer

Av de svarande DF:en har fem stycken lämnat frågan om antal 
kvinnor i AU/VU blank. Två av dessa har angett att de inte 
har något AU/VU. De övriga tre kan man tolka som ett "0- 
svar". I så fall skulle alltså antalet DF utan kvinnor i 
AU/VU vara 9, alltså nästan hälften.

Även om andelen kvinnor i styrelse, AU/VU och andra perma
nenta organ, är något högre än i specialförbunden så är 
huvuddragen i bilden densamma: männen innehar, med klar 
majoritet, de förtroendevalda maktpositionerna.

Kvinnorna på distriktsförbundens kanslier

Tabell 19. Fördelning mellan män och kvinnor på 
distriktsförbundens kanslier.

Kategori Män (%) Kvinnor (%)
1 85 15
2 69 31
3 13 87
4 72 28

TOTALT: 46 54
Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4:
Kanslichef Konsulent Kanslist Distr-ansv
Ek-chef Utb-ansvarig 

Info-ansvarig
Kontorist Vaktm

Info-chef Sekreterare Tryckare
Intendent Kassör Telefonist övriga
Redaktör Handläggare Kontorsbitr
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Totalt är fördelningen mellan kvinnor och män mycket jämn, 
54 % av de kanslianställda är kvinnor. Precis som beträf
fande specialförbunden, så är det dock stora skillnader 
mellan de olika kategorierna. Av de kvinnor som arbetar på 
DF-kanslierna återfinns 73 % i kategori 3, som kanslister, 
kontorister, sekreterare och telefonister.

Kommentarer

Arbetsfördelningen är fullkomligt klar. Männen innehar de 
verkställande och arbetsledande funktionerna medan kvinnorna 
har mera serviceinriktade funktioner.

Sammantaget dominerar männen över allt där makten finns. Ju 
högre upp i organisationen eller ju närmare makten man 
kommer, desto mer dominerar männen. Även om kvinnornas andel 
i de förtroendevalda organen är något högre än i SF:en så är 
kvinnorna i minoritet i alla kommittéer utom de som ansvarar 
för kvinnlig idrott.

DISTRIKTSFÖRBUNDENS ÅTGÄRDER FÖR JÄMSTÄLLD IDROTT

Under denna rubrik behandlas frågor rörande särskilda 
åtgärder för utbildning av kvinnliga ledare, genomförda 
kurser och konferenser, särskilda ekonomiska satsningar på 
jämställd idrott och åtgärder för att påverka massmedias 
spegling av kvinnlig idrott.
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Särskilda åtgärder för att utbilda kvinnliga ledare

Av de 20 svarande distriktsförbunden angav 18 stycken att de 
vidtagit särskilda åtgärder för att utbilda fler kvinnliga 
ledare under åren 1981 - 1988. De vanligaste åtgärderna
kurser, konferenser, symposier och olika typer av träffar 
med föreningar och ansvariga för jämställd idrott. Av de DF 
som preciserat sina åtgärder hade hälften angett tre åt
gärder eller fler.

Enbart fem distriktsförbund angav några resultat. De angivna 
resultaten var "fler deltagare i kursverksamheten" och "fler 
kvinnliga ledare/bredare verksamhet".

Kommentarer

Den vanligaste åtgärden för att utbilda kvinor var olika 
typer av kurser, konferenser eller symposier. Vi skall nu se 
närmare på vilka typer av kurser och konferenser som 
anordnats.



49
Kurser och Konferenser arrangerade av distriktsförbunden

Tabell 20. DF-anordnade kurser och konferenser under åren 
1981, 1984 och 1988. Antal DF som anordnat repsektive kurs- 
konferenstyp.

Kurser/konferenser
för

ÄR
1981 1984 1988

enbart kvinnliga 
tränare 3 0 0
tränare för idrot
tande kvinnor 1 2 2
kvinnliga ledare 8 12 5
ansvariga för kvinnlig 
idrott/jämställd idrott 
eller liknande

4 5 3

Symposier inom temat 
kvinnlig idrott 4 4 2
Nätverksträffar 2 0 3

Kommentarer

Som framgick, av frågan om särskilda utbildningsåtgärder, så 
hade 18 av de svarande DF:en vidtagit någon eller några 
utbildningsåtgärder. Totalt har dock enbart 14 förbund 
angett att de anordnat någon sorts kurs eller konferens 
under perioden. Med andra ord har sex av de svarande DF:en 
inte anordnat en enda kurs eller konferens för kvinnlig 
idrott under perioden. Det är inte känt vilken verksamhet 
som bedrivits av de två DF som inte besvarat enkäten.
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Den vanligast anordnade kurs/konferenstypen vände sig till 
"kvinnliga ledare". Totalt har 13 distriktsförbund anordnat 
en eller flera kurser/konferenser för "kvinnliga ledare" 
under perioden, 1984 anordnade 12 DF sådana kurser/ 
konferenser.

Som framgår av tabellen så har totalt antalet distrikts
förbund som anordnat kurser/konferenser sjunkit och är lägre 
1988 än både 1981 och 1984.

Utvecklingen tycks innebära att det särskilda uppmärksamman
det som tidigare gavs frågor rörande jämställd idrott avtar.

Ekonomiska särskilda satsningar i DF-reai

Av de svarande distriktsförbunden, hade 14 stycken gjort 
särskilda ekonomiska satsningar på jämställd idrott. Dessa 
satsningar hade vanligtvis finansierats genom pengar från 
distriktsförbund, landsting, kommuner, staten eller flera 
av dessa instanser.

Dessa satsningar fördelades till särskilda distriktsför- 
bundsaktiviteter eller som bidrag till specialdistrikts- 
förbunden eller direkt till olika föreningar.
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Tabell 21. Ekonomiska särskilda distriktsförbundssatsningar. 
Antal DF och kronor mer kategor per år och totalt.
(Kronor i 1.OOO-tal.)

Kategori 1981 1984 1988 TOTALT
Antal DF Kr DF Kr DF Kr DF Kr
Gemensamma
aktiviteter 8 382 8 1.170 3 829 12 2.381
Bidrag till 
SDF 9 237 6 462 3 120 11 819
Bidrag till 
föreningar 1 15 3 224 2 105 4 344
TOTALT: 13 634 8 1.856 4 1.054 14 3.544

Kommentarer

Som synes har DF:en angett en lägre summa 1988 vilket bland
annat kan förklaras med att Skåne som är ett av de DF som 
satsat mest pengar, svarade "O” för 1988 eftersom de då 
bakat in pengarna i den totala budgeten.

De mesta pengarna (67 %) har satsats på gemensamma DF-
aktiviteter medan en mindre del har lämnats som bidrag till 
SDF (23 %) respektive direkt till olika föreningar (10 %).
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Prioritering av särskilda ekonomiska satsningar

Distriktsförbunden ombads att beskriva hur de prioriterat 
dessa särskilda ekonomiska satsningar. Frågan har ej besva
rats av åtta av förbunden, dels de sex som inte gjort några 
särskilda ekonomiska satsningar, dels ytterligare två DF som 
lämnat denna fråga blank. Dessutom har flera förbund inte 
prioriterat de olika alternativen utan bara kryssat för två 
eller fler alternativ.

De två verksamheter som framför allt prioriterats, är ledar- 
rekrytering/ledarutbildning och konferenser för ansvariga 
inom jämställd idrott.

Åtgärder för att påverka massmedia

Tolv av distriktsförbunden har vidtagit någon eller några 
åtgärder för att påverka massmedias spegling av kvinnlig 
idrott. De vanligaste åtgärderna var temakvällar, debatter 
med massmedia, presskonferenser/information om verksamheten, 
artiklar/pressmeddelanden. DF:en märkte mycket små effekter 
av dessa åtgärder. De vanligaste angivna resultaten var 
måttlig uppmärksamhet och ingen bestående effekt.

DISTRIKTSFÖRBUNDENS MÅLSÄTTNING FÖR JÄMSTÄLLD IDROTT

Fem distriktsförbund angav att de inte gjort någon särskild 
satsning på jämställd idrott under perioden 1981 - 1988. 
Dessa förbund var Dalarna, Halland, Hälsingland, Jämtland/ 
Härjedalen och Västmanland. De har därför inte besvarat 
denna fråga.
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Målsättning för den särskilda satsningen

Tabell 22. DF:ens målsättning med den särskilda 
satsningen på jämställd idrott.

DF

"Kvinnoanpassad" utbildning 7 
Konferenser för ansv för kv idrott 5 
ökat kvinnligt tävlande/tränande 4 
Rekrytering 4 
ökad represenation i styrelser etc 3

Kommentarer

Målen skiljer sig en del från specialförbundens. DF:ens 
mål är inte i samma utsträckning av kvantitativ karaktär.
De vanligaste SF-målen var fler utövare och fler ledare. 
Precis som framkommit tidigare, är de vanliga DF-åtgärderna 
kurser och konferenser.

Positiva och negativa effekter och erfarenheter

Bland de positiva erfarenheterna angavs fler kvinnor till 
ledarutbildningen, kvinnofrågorna har uppmärksammats, 
positiv feedback av kvinnor på kurser.

Distriktsförbunden angav också ett antal negativa erfaren
heter: dålig uppslutning på kurser, dåligt stöd från SDF:en, 
dåligt intresse från männen i styrelser och andra organ och 
svaga effekter av de fördelade medlen.
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Kommentarer

Liksom i SF-resultaten framkom att man anser att jämställd- 
hetsfrågorna har uppmärksammats och att man fått med fler 
kvinnor i ledarutbildningen. I SF-svaren framkom att man 
tyckte att resultaten kommer för långsamt och inte ger 
förväntat resultat. Liknande svar gavs ju också här av 
distriktsförbunden.

RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS MÅLSÄTTNING FÖR ARBETET MED JÄMSTÄLLD 
IDROTT

RF:s öronmärkta medel för jämställd idrott

Tabell 23. Inställning till fortsatta öronmärkta 
RF-medel till jämställd idrott.

DF
Ja 17
Ja och nej 2
Nej 1

De flesta distriktsförbunden ansåg att de öronmärkta medlen 
skall finnas kvar. DF:en ombads att kommentera sina svar. De 
motiv som angavs var:

Ja: - Vissa idrotter kan ha behov av specialsatsningar
på kvinnlig idrott. (8 DF)

- Målen är ännu ej uppnådda. (4 DF)
- Behövs för att öka antalet kvinnor i styrelser, 
kommittéer och som tränare. (2 DF)



55
Ja/
Nej: - Målen om lika antal manliga och kvinnliga

utövare inom idrotten bör strykas. Man skall 
erbjuda lika villkor.

- Kampanjer skall inte vara oändliga. Man måste 
göra uppehåll för utvärderingar.

Nej: - Bör integreras i övrig verksamhet och 
finansiering.

Kommentarer

Precis som majoriteten av SF:en ansåg de flesta DF:en att de 
öronmärkta medlen bör bestå. Detta för att man skall kunna 
göra särskilda SF-satsningar och för att man ännu ej nått de 
uppsatta målen.

Uppfattning om och inställning till RF:s målsättning för den
särskilda satsningen på jämställd idrott.

Distriktsförbunden upplever, överlag, målen som en ambition 
att engagera fler kvinnor på alla nivåer inom idrotts
rörelsen. Några citat:

- Försöka öka antalet kvinnor på alla nivåer, dvs 
aktiva, tränare, ledare och beslutsfattare.

- Att genom särskilda satsningar öka antalet kvinnor 
inom idrottsrörelsen.

- Att idrottsrörelsen i ett framtida perspektiv skall 
ha lika många kvinnliga som manliga utövare och 
ledare.

- Ge båda könen samma förutsättningar för idrottande.
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Precis som SF:en gav DF:en vaga beskrivningar av målens 
innehåll. Genomgående uppfattar man dock målen som kvan
titativa, syftande till att öka antalet kvinnor inom 
idrotten.

DF:en fick vidare ge sin syn på denna upplevda målsättning. 
De flesta DF:en ställer sig bakom målsättningen men ett 
återkommande påpekande är bristen på handlingsplan, 
tidsplan, avstämning etc. Några citat:

- Den är en ledstjärna för oss.
- Bra om frågan om jämställdhet skall fortleva.
- vi ställer upp på målsättningen.
- Bra målsättning men det saknas en konkret handlings
plan för att nå de uppställda målen. Det saknas också 
en styrning för att nå målen och ett tidsperspektiv.

- Det måste ges tid så att man på föreningsnivå hinner 
diskutera och genomföra förändringar.

- Långt ifrån tillfredsställande. Det går för sakta.

De flesta distriktsförbunden var också positiva till RF:s 
central utförda jämställdhetsarbete. Citat:

- Arbetsgruppen för jämställd idrott gör ett beundrans
värt arbete och är ett stöd för kvinnorna i 
distrikten.

- Positivt med konsulenter som sysslar särskilt med 
dessa frågor.

- Ambitiöst men vi är tveksamma över resultatet.
- I huvudsak bra men i bland en bit från verkligheten 
gräsrötterna och folkrörelsen.
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- Det går långsamt men det är kanske naturligt när det 
gäller att förändra attityder och bryta ned genera
tioners fördomar.

- En rad projekt som RF borde skämmas för, t ex elit
satsningar som säkert skulle kunna bekostas inom 
ramen för herrlandslagen. Förändra underifrån inte 
uppifrån.

Distriktsförbunden gavs i enkäten möjlighet att lämna 
"övriga kommentarer". Det var två DF som "tog den chansen":

- Begreppet kvinnlig idrott bör bytas mot jämställd 
idrott: - segregation - nej

- integration - ja
- Jämställd idrott är ingen prioriterad arbetsuppgift 

i vår verksamhet utan förhoppningsvis skall tjej
idrotten integreras på ett naturligt sätt i den 
ordinarie verksamheten.

Kommentarer

DF:en anser att de öronmärkta medlen skall finnas kvar för 
att man skall kunna påverka SF:en att göra särskilda sats
ningar.

RF:s mål uppfattas framför allt som kvantitativa. Att öka 
antalet kvinnor inom idrotten, ge dem samma möjligheter att 
bedriva idrott. Dessa mål ställer man sig också i huvudsak 
positiv till. Däremot tycker DF:en att det saknas en exakt 
tidsplan vilken gör verksamheten svår att följa upp. En 
vanlig kommentar är också att det går för sakta.
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Detsamma gällde det centrala arbete som RF utför för jäm
ställd idrott. Man upplever det som konstruktivt och 
ambitiöst, men också att det tar tid och att det är 
nödvändigt att följa upp den verksamhet som bedrivs.

Dessa kommentarer ligger i linje med specialförbundens syn
punkter. Därför kan man också utifrån DF:ens synpunkter dra 
slutsatsen att RF noga bör precisera målsättningen för 
arbetet med jämställd idrott.

III) SAMMANFATTANDE DISKUSSION

Det är påfallande många specialförbund som ej besvarat 
enkäten. Det är rimligt att anta att detta beror på ringa 
intresse. Detta är ett första resultat av enkäten: att trots 
åtskilliga påminnelser och trots att SF:en påmints om att 
enkäten görs på uppdrag av RF och skall ligga till grund för 
RIM-diskussioner så har 15 SF ej besvarat enkäten och 
ytterligare fyra antingen lämnat enkäten blank eller skickat 
in den först tre månader efter utsatt datum.

Om man antar att svarsbortfallet beror på ringa intresse så 
är det också rimligt att förmoda att de förbund som ej 
svarat hör till de som arbetar minst med dessa frågor.

Det antagandet motsäges av att de icke svarande SF: en 
tillsammans fått drygt 1,8 miljoner kronor i RF-medel till 
jämställd idrott. Det är trots detta rimligt att tro att de, 
beträffande arbetet med jämställd idrott, hör till de mindre 
aktiva specialförbunden.
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De flesta distriktsförbunden har besvarat enkäten. Enbart 
två förbund finns i bortfallsgruppen. Andelen svar är därmed 
betydligt högre än i SF-enkäten. En förklaring till detta 
kan vara att DF-kanslierna har mer anställd personal än 
många små specialförbund. En annan förklaring kan vara den 
närmare bindningen mellan RF och DF:en vilket gör att 
distriktförbunden är mera engagerade i frågor rörande 
jämställd idrott.

Noterbart är att relativt många SF inte säkert verkar veta 
hur många år de har fått särskilt bidrag, för jämställd 
idrott, från RF. Detta kan bero på att man inte har någon 
som särskilt ansvarar för dessa frågor eller att man inte 
klarat av att ta reda på det i sina egna arkiv.

Svaren angående organiserandet av arbetet för jämställd 
idrott visar att endast 24 SF har någon kommitté, arbets
grupp eller person som ansvarar detta arbetsområde.

I den tidigare undersökningen (Olofsson 1981) var mot
svarande siffra 39 SF. De övriga organen för kvinnlig idrott 
sysslar framför allt med elit- och landslagsverksamhet.

Ytterligare ett belägg för specialförbundens låga priori- 
terering av frågan, är att mindre än hälften av SF:en hade 
någon styrelserepresentant i det organ som arbetar med 
jämställd idrott.



60
Hälften av distriktsförbunden har inte något särskilt organ, 
kommitté eller ansvarig person för frågor rörande jämställd 
idrott. Detta är en markant skillnad mot 1980 då alla DF 
hade sådant organ. Detta kan ses som ett tecken på att man 
i dag inte ger dessa frågor samma uppmärksamhet. I sin tur 
leder detta lätt till att man glömmer dessa frågor och inte 
bevakar dem på samma sätt.

Mer än 20 specialförbund saknar handlingsprogram för jäm
ställd idrott. Det innebär att antalet SF med kvinnliga 
handlingsprogram inte har ökat sedan 1981. Ett annat 
resultat är att fler SF, än tidigare har integrerade 
kvinnliga program. Detta skulle kunna vara ett tecken på att 
verksamheten nu är en naturlig del av förbundens totala 
arbete. Det kan också vara ett sätt att g(1)ömma frågan. 
Denna tolkning styrks av att mindre än hälften av SF:en vid 
något tillfälle under perioden behandlat någon fråga som rör 
jämställd idrott på något av sina årsmöten och att mindre än 
10 SF på något sätt internationellt har agerat i frågor inom 
området.

Även bland DF:en är det, jämfört med 1980, betydligt fler 
som har integrerade program för kvinnlig idrott eller till 
och med helt har avskaffat dessa program. Även detta kan ha 
sin förklaring i att jämställdhetsfrågor ges lägre prio
ritet.
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Denna bild förstärks ytterligare när man ser att endast sex 
distriktsförbund har behandlat någon fråga rörande jämställd 
idrott på något årsmöte under undersökningsperioden. Av 
dessa ärenden har enbart tre varit sådana att de lett till 
något beslut. Det har inte en enda gång, under perioden, 
förekommit att någon DF-styrelse lagt någon proposition i 
frågor rörande jämställd idrott.

Kvinnorna är långt från makten i sina specialförbund. I de 
fasta utskotten utgör kvinnorna i genomsnitt 15 % av leda
möterna. I styrelserna är andelen ytterligare något lägre. 
12 av de SF som besvarat enkäten, har idag ingen kvinnlig 
styrelseledamot. Sammantas detta med dem som inte svarat så 
kan vi se att mycket lite hänt under 1980-talet. Skillna
derna blir ännu kraftigare i maktens innersta: arbets
utskottet/verkställande utskottet. Kvinnorna utgör 11% av de 
svarande SF:ens AU/VU. En rimlig uppskattning är att c:a 40 
SF inte har någon kvinnlig AU/VU-ledamot. På kanslierna 
innehar männen de prestige- och maktfyllda positionerna 
medan kvinnorna är i klar majoritet bland sekreterare, 
kontorister, kanslister och telefonister.

Kvinnorna är långt från makten i distriktsförbunden, precis 
som i specialförbunden. I genomsnitt är 19 % av de förtro
endevalda kommittéledamöterna inom DF:en kvinnor. I styrel
serna utgör kvinnorna 17 % och i AU/VU utgör de 15 %. En 
tredjedel av de svarande distriktsförbunden hade inte någon 
kvinna med i sitt AU/VU. Männen är alltså i klar majoritet 
i de valda organen i distriktsförbunden.
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På DF:ens kanslier är den totala fördelningen mellan män 
och kvinnor helt jämn. Männen är dock i klar majoritet i de 
arbetsledande funktionerna, 83 % av chefsfunktionerna be
sitts av män. Däremot återfinns 73 % av alla kvinnorna i 
"servicekategorin" innehållande kontorist, sekreterare, 
kanslist och telefonist. Kvinnorna är alltså även inom 
distriktsförbunden och dess organ långt ifrån makten.

Utbildning och fortbildning brukar anges som huvudmedel inom 
jämställdhetsarbetet. Trots att RF:s arbetsgrupp för 
jämställd idrott, under undersökningsperiodens senare del, 
har prioriterat utbildning, fortbildning och konferenser 
för kvinnliga tränare och ledare så har enbart c:a 20 av 
förbunden anordnat någon central eller regional konferens.

Fjorton av de svarande distriktsförbunden, hade under 
perioden genomfört olika typer av kurser/konferenser. Under 
perioden har antalet genomförda kurser/konfernser per år 
sjunkit. Detta är också en tendens i linje med nedläggning 
av arbetsgrupper för jämställd idrott och avskaffade 
handlingsprogram.

Tävlingsverksamheten för kvinnor har ökat, både vad gäller 
antal klasser/grenar och antalet utövare. Framför allt kan 
man säga att den kvinnliga idrotten blivit mera organiserad. 
Med detta förstås att man, förutom ökningen av grenar och 
klasser för kvinnor, också ökat antalet fler divisioner och 
anpassat sina bestämmelser till internationella regel
ändringar.
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Det utvecklas egentligen inte någon •'renodlad” kvinnlig 
idrott utan kvinnorna deltar i större utsträckning i "manlig 
idrott" med den utformning av idrotten som finns där. 
Däremot tycks de kvinnliga landslagens tidigare utveckling 
av förbättrad internationell konkurrenskraft ha stagnerat.

SF:en tycks ha accepterat att debattera jämställd idrott 
men många tycker att utvecklingen går för sakta. Kanske 
beror detta på att många integrerar arbetet vilket gör att 
man lätt gömmer och glömmer dessa frågor.

Distriktsförbundes egna målformuleringar för jämställd 
idrott, har en mindre kvantitativ inriktning än SF:ens. Hos 
DF:en är det vanligare med mål som "kvinnoanpassad" ut
bildning, särskilda kvinnokonferenser etc. DF:ens genom
gående erfarenhet är att frågorna rörande jämställd idrott 
har fått större uppmärksamhet inom idrottsrörelsen men att 
utvecklingen går mycket sakta.

Specialförbunden och distriktsförbunden delar uppfattningen 
att RF skall behålla de öronmärkta medlen till jämställd 
idrott för att stödja rekrytering, utbildning etc av 
kvinnor inom idrotten. Man bör inte integrera frågorna 
utan de skall tydliggöras och tvinga förbunden till 
åtgärder.

Man märker framför allt hos SF:en en osäkerhet beträffande 
RF:s målsättning. Både SF:en och DF:en stödjer dock en 
central målsätning för fler kvinnliga ledare och utövare men 
man menar att målen idag är för vaga.
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För det fortsatta jämställdhetsarbetet från RF:s sida måste 
den centralt formulerade målsättningen klargöras. Målen 
måste preciseras vad gäller tid och innehåll. Utifrån dessa 
mål skall verksamheten styras hårdare och medlen öronmärkas.

För en reell förändring av idrottens innehåll och utformning 
till förmån för kvinnligt inflytande och deltagande, krävs 
dock att både specialförbund och distriktsförbund verkligen 
börjar att aktivt arbeta för dessa centralt uppsatta mål.

Vi ser på område efter område, redan genom den låga svars- 
andelen, hur obetydligt SF:ens engagemang för jämställd
hetsarbetet är. Det är få SF som har någon kommitté eller 
något organ för jämställd idrott. I de SF som har sådant 
organ, finns det vanligtvis inte någon personförankring i 
SFrets styrelse. Mer än 20 SF saknar handlingsprogram för 
jämställd idrott. Man diskuterar inte dessa frågor på sina 
årsmöten och agerar inte heller internationellt i frågor 
rörande jämställd/kvinnlig idrott. Kvinnorna finns i mycket 
liten eller ingen omfattning representerade i de betydelse
fulla organen i specialförbunden, styrelsen och au/vu. Trots 
RF:s prioriteing av utbildningsåtgärder så har få SF, under 
perioden, genomfört någon kurs/konferens rörande jämställd/ 
kvinnlig idrott.

När vi ser på distriktsförbunden ser vi samma bild. Hälften 
av DF:en saknar organ för kvinnlig idrott. De separata 
handlingsprogrammen försvinner. Man diskuterar inte 
jämställdhetsfrågor på sina årsmöten. Kvinnorna finns inte 
mycket liten omfattning med i de förtroendevalda organen.
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Samtidigt som de flesta SF:en och DF:en säger sig stödja 
RF:s mål för jämställdhetsarbetet visar dock verkligheten 
väldigt lite av detta stöd. Utan en uppriktig, dvs en i 
verksamhet synlig, ambition och vilja att öka kvinnors 
möjlighet att deltaga i idrotten som aktiva eller ledare så 
kommer aldrig någon sådan förändring att ske.
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