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Myrsteg mot en 
jämställd idrott
Idrottens arbete med jämställdhet och jämlikhet går långsamt. Pengar 
från Idrottslyftet skulle ge större delaktighet, men de statliga satsningarna 
har i själva verket lett till få nyheter. Förbunden hänvisar till policydoku-
ment men avstår från att arbeta för en långsiktig och hållbar förändring.

Jä m s t ä l l d h e t h a r v a r i t  ett återkom-
mande diskussionsämne inom idrottsrö-
relsen under flera decennier. Begreppets 
innehåll, räckvidd och begränsningar har 
behandlats i exempelvis stadgar, beslut 
och riktlinjer, rapporter, kunskapsöver-
sikter, policydokument och idrottsveten-
skapliga studier. År 1945 arrangerades 
den första konferensen för kvinnlig idrott 
och år 1953 inrättade Riksidrottsförbun-
det (RF) sin första kommitté för kvinnlig 
idrott. År 1977 antog idrottsrörelsen 
handlingsprogrammet Idrott tillsammans 
på samma villkor för kvinnor och män, 
flickor och pojkar. Det innebar att målen 
för arbetet med idrott för kvinnor för 
första gången formulerades i ord. 

År 1989 presenterade idrottsforskaren 
Eva Olofsson en utvärdering av RF:s 
satsning på jämställdhet under 1980-talet. 
Syftet var att beskriva och analysera det 
officiella jämställdhetsarbetet i RF och 
dess medlemsorganisationer. Olofssons 
studie visade på ett svagt intresse för 
jämställdhet och hon efterlyste därför 
förändringar mot ett mer målinriktat 
jämställdhetsarbete (1). 

Trögt med jämställdheten
Drygt 20 år senare kan vi konstatera att 
det fortfarande går trögt med jämställdhe-
ten inom idrotten. En fråga man kan ställa 
sig är varför det inte har skett större 
förändringar? Vår utvärdering av Idrotts-
lyftet visar att det finns en uppenbar 
diskrepans mellan vad som sägs och vad 
som görs. Å ena sidan har jämställdhet 
funnits med på idrottsrörelsens agenda 

under lång tid, och på senare år även 
jämlikhet. Å andra sidan fortsätter 
idrottsrörelsen att vara en arena där 
flickor och kvinnor diskrimineras.  

Vi vill betona att avsikten inte är att 
peka ut vilka förbund som är mest ojäm-
ställda eller ojämlika. Intentionen är 
snarare att diskutera om och kring den 
dynamik och de processer som styr 
diskriminering utifrån det vi har kunnat 
se i vår utvärderingsstudie och i relation 
till den tidigare statliga satsningen på 
barn och ungdomar Handslaget, idrotts-
rörelsens eget idéprogram Idrotten vill 
och Idrottens jämställdhetsplan. På så 
sätt vill vi synliggöra omständigheter som 
bidrar till att upprätthålla ojämlika villkor 
inom idrotten och problematisera jäm-
ställdhets- och jämlikhetsarbetet och dess 
möjligheter och begränsningar.

Begreppsförvirring
Genus och jämställdhet används ofta i 
dagligt tal som synonyma begrepp. Det 
medför en viss begreppsförvirring. Därför 
följer här några definitioner främst 
baserade på RF:s rapport Idrott, kön och 
genus – en kunskapsöversikt, av Johan R 
Norberg och Susanne Ljunglöf (2). 

Inom den forskning som problematise-
rar kvinnor och män använder man ofta 
begreppen biologiskt kön och genus i 
olika betydelser. Genus används för att 
förklara skillnader mellan könen som inte 
är biologiskt givna utan socialt formade. 
Biologiskt kön hänvisar på motsvarande 
sätt till kvinnors och mäns fysiska skillna-
der. Det finns dock ingen enkel förklaring 
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till begreppen. Än i dag saknas konsensus 
inom forskarvärlden för hur begreppen 
bör användas. 

Jämställdhet är ett normativt begrepp 
som rör relationen mellan kvinnor och 
män. I Idrottens jämställdhetsplan, 
definieras jämställdhet som att ”kvinnor 
och män ska ha samma rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter inom alla 
väsentliga områden i livet. Det gäller eget 
arbete och försörjning, inflytande i 
samhället, vård av hem och barn samt 
kroppslig integritet” (3). Jämlikhet är 
däremot ett vidare begrepp som utgår 
ifrån att alla människor har lika värde 
oavsett exempelvis kön, etnicitet, sexuell 
läggning och social tillhörighet. Pedago-
gen Håkan Larsson menar att medan kön 
och genus har uppfattats som mer poli-
tiskt neutrala har begreppet jämställdhet 
används med en mer påtagligt politisk 
avsikt. Han menar att syftet med jäm-
ställdhetsarbetet är att göra kvinnors och 

mäns villkor, möjligheter och skyldigheter 
lika i samhället. I praktiken har jämställd-
hetsarbete kommit att ta sig olika utryck 
beroende på var arbetet har genomförts. 
Vad som har uppfattats som jämställt har 
baserats på vilken syn man haft på vad 
kvinnor och män är och vad som karaktä-
riserar relationerna mellan kvinnor och 
män. Inom idrotten är detta är särskilt 
påtagligt (4). 

Ett dominerande perspektiv under 
senare år har varit att kön är något som 
görs, i komplexa samspel mellan individ-, 
organisations- och samhällsnivån. I 
dagens genusforskning läggs fokus på 
såväl kvinnor och män som på femininitet 
och, inte minst, maskulinitet (5). Genus-
forskning handlar alltså om att utmana 
våra föreställningar och vår kunskap om 
kvinnligt och manligt och analyserar hur 
olika villkor skapas och vidmakthålls för 
kvinnor och män. Just för att genus är en 
tolkning av biologiska skillnader finns 

Idrottsrörelsen fortsätter 
att vara en arena där flickor 
och kvinnor diskrimineras, 
skriver artikelförfattarna.
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möjligheten att utmana och förändra 
dessa tolkningar i exempelvis ett målin-
riktat jämställdhetsarbete. 

Visioner om utveckling
Idrottens jämställdhetsplan anger att 
statens stöd till idrotten ska fördelas 
enligt förordningen om stadsbidrag till 
idrottsverksamhet (3). I förordningen 
framgår att kvinnor och män ska ges lika 
förutsättningar att delta i idrottsverksam-
het och att idrotten ska utvecklas så att 
den främjar bland annat jämställdhet. 
Jämställdhetsplanen innehåller även mål 
och delmål för hur detta ska realiseras i 
praktiken. Däremot har RF inte någon 
plan för jämlikhet utan hänvisar till 
Idrotten vill. Där anges två målgrupper 
som idrottsrörelsen särskilt ska ta hänsyn 
till: människor med olika etniskt 
ursprung, nationalitet och religion samt 
personer med funktionshinder (6). Både 
staten och idrottsrörelsen framhåller 
integration och etnisk mångfald som ett 
viktigt idrottspolitiskt mål. I Idrotten vill 
betonas integrationens ömsesidiga nytta, 
det vill säga att föreningsidrottens univer-
sella språk kan ge ett bidrag till en över-
gripande, samhällelig integrationspolitik 
samtidigt som etnisk mångfald bidrar till 
en positiv utveckling av föreningsidrotten 
(7).

Lärdomar från Handslaget
Handslaget, föregångare till Idrottslyftet, 
var en särskild statlig satsning på barn- 
och ungdomsidrott. År 2005 startade 23 
projekt där idrottsforskare utvärderade 
satsningen. Här kommer vi att särskilt 
relatera till fyra av dem.

I en rapport om genus och jämställdhet 
ifrågasätter Svender och Larsson bristen 
på styrning, som resulterat i att föreningar 
tämligen förutsättningslöst har haft 
möjlighet att söka handslagsmedel. 
Författarna hävdar att det riskerar att 
stärka snarare än utmana negativa 
stereotyper av flickor och flickors idrot-
tande. Vidare konstaterar de att man på 
föreningsnivå har begränsade förutsätt-
ningar att förhålla sig kritisk till den egna 
verksamheten och att åstadkomma 
förändring (8). De får medhåll av Fund-
berg och Pripp som hävdar att ju längre 
från idrottens normalitet en person 
befinner sig när det gäller kön, klass och 

etnicitet, desto större är samstämmighe-
ten om att problemet ligger hos individen. 
De konstaterar vidare att det finns en brist 
på djupare analyser av komplexa orsaks-
samband och att exempelvis pojkars och 
mäns överrepresentation och tolkningsfö-
reträde sällan problematiseras (9). 

Carlssons studie visar att social sam-
verkan med andra samhällsföreträdare är 
betydelsefull i rekryteringsarbetet av barn 
och unga med utländsk bakgrund och att 
förbundens och att föreningarnas arbete 
med att rekrytera nämnd målgrupp såg 
mycket olika ut inom olika idrotter (10). 
Lundvalls rapport, som också behandlar 
mångfald och integration, efterlyser en 
medveten och aktiv idrottsrörelse som 
med tydliga strategier kan vitalisera den 
egna verksamheten i samklang med ett 
mångkulturellt växande samhälle (11).

Utöver ovan nämnda utvärderingsin-
riktade forskningsprojekt tillsatte RF en 
intern utvärdering av Handslagets speci-
ella insatser. Syftet med dessa speciella 
insatser var att pröva idéer och nya 
metoder för att nå individer och grupper 
som idrotten har svårt att attrahera. Den 
första av två utvärderingsrapporter 
handlar om integration och mångfald där 
insatserna var riktade mot barn och 
ungdomar med utländsk bakgrund (12). 
Den andra rapporten handlar om fleråriga 
projekt med funktionshindrade som 
målgrupp (13). 

I sin första utvärdering slår Reyes fast 
att idrotten har mycket att lära när det 
gäller att hantera kulturella skillnader. 
Skillnader som på sikt kan bidra till en 
utveckling av den egna verksamheten. 
Reyes riktar även kritik mot föreningar-
nas bristande förutsättningar att hantera 
nya målgrupper:

”Detta är idrottsföreningarnas stora dilemma 
(och dess sårbarhet). De vill genomföra ett 

”Inget av de fem 
förbunden har nått 
dit, men några är på 
god väg att även i 
praktiken öka jäm-
ställdheten och 
jämlikheten.”

Flera representanter i förbunden 
är kritiska till den egna verksamhe-
ten. Andra är mer nöjda. Eftersom 
de följer idéprogrammet Idrotten 
vill är idrotten per definition 
jämställd och jämlik, anser de.

omslagets framsida

Idrotten vill
– Idrottsrörelsens idéprogram

Antagen av RF-stämman 2009
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projekt och använda innovativa metoder för att 
fånga in invandrarbarn, men utan några egna 
beredskapsplaner för organisationsförändringar. 
Mångfald utan organisationsförändringar är en 
utopi.”

I den andra utvärderingen visar han att 
det finns många faktorer som försvårar 
förutsättningarna att skapa idrottsverk-
samhet för funktionshindrade. I de 
projekt som lyckats har framgångsfaktorn 
varit att utgå från människors behov och 
inte från relationen mellan en stark grupp 
(idrottsföreningen) och en svag grupp 
(människor med funktionsnedsättning). 
Reyes efterlyser dock mer kunskap om 
hur funktionshindrade själva upplever 
verksamheten, samt vad som får vissa att 
fortsätta idrotta och andra att sluta. Han 
konstaterar att hanteringen av projekten 
kräver särskilda förutsättningar av 
föreningar, ledare, och aktiva. Vidare 
efterlyser han ökad kunskap om bakom-
liggande och samverkande faktorer som 
bidrar till, eller begränsar, möjligheten att 
genomföra projekten.

Sammantaget drar vi slutsatsen att 
ovan nämnda utvärderingar är ett viktigt 
underlag för en fortsatt diskussion om 
idrottens jämställdhets- och jämlikhets-
strävan och att de i hög grad bidrar till 
kunskap om, och ett ifrågasättande av 
normer, privilegier, tolkningsföreträden 
och människors skilda villkor och möjlig-
heter till full delaktighet, medbestäm-
mande och inflytande. Flera rapporter 
efterfrågar också en tydligare styrning för 
att idrotten ska kunna utvecklas och 
förbättras både till form och till innehåll i 
enlighet med Idrotten vill. 

Idrottslyftet gav få förändringar
I likhet med utvärderingarna av Handsla-
get kan vi konstatera att de förbund som 
ingår i vår utvärdering av Idrottslyftet har 
svårt att förhålla sig kritiska till den egna 
verksamheten och att överrepresentation 
av ettdera könet och det tolkningsföre-
träde detta kan ge sällan problematiseras. 
Som framgår av förbundens utvecklings-
planer och våra analyser av föreningarnas 
projektansökningar till respektive förbund 
för att erhålla medel för idrottslyftsprojekt 
framgår att konkreta strategier för att 
genomföra strukturella förändringar 
saknas nästan helt. Likaså saknas norm-

kritiska aspekter på den egna verksam-
heten och förslag på hur öronmärkta 
pengar för idrottslyftsprojekt och befint-
liga resurser kan omfördelas för att skapa 
förutsättningar för att ge fler möjligheter 
att idrotta. Exempel på undantag från 
detta är Innebandyförbundets två så 
kallade fasta paket (starta tjejlag och 
likabehandling) samt Budo och 
kampsportförbundets särskilda satsning 
på kvinnliga utövare och instruktörer. 

När det gäller jämställdhet och 
jämlikhet är det sannolikt inte den 
verksamhet som bedrivs inom förbunden 
som är problematisk. Problemet handlar 
snarare om det som inte sker trots 
tydliga direktiv och öronmärkta medel. 
Alltså projekt som aktivt bidrar till att 
förändra det faktum att presumtiva 
idrottsutövare inte blir sedda, hörda, 
tillfrågade, inbjudna eller uppmuntrade 
av förbund och föreningar att delta. 

Den intervjustudie som vi genomförde 
inom ramen för utvärderingsprojektet 
visar emellertid att flera enskilda repre-
sentanter i förbunden är kritiska till den 
egna verksamheten. Som nämnts inled-
ningsvis finns i förbunden en tydlig 
diskrepans mellan vad som sägs och vad 
som görs. Samtidigt menar flera för-
bundsrepresentanter att deras verksam-
heter i viss mån redan är jämställda och 
jämlika med motiveringen att riktlin-
jerna i Idrotten vill, och andra av förbun-
den och av lokala föreningar framtagna 
policydokument, har för avsikt att 
genomsyra all verksamhet. Eftersom 
förbunden följer Idrotten vill är idrotten 
därmed, per definition, jämställd och 
jämlik. En tolkning av denna retorik är 
att diskrimineringen har blivit mer subtil 
och därför svårare att identifiera, bemöta 
och motarbeta eftersom denna typ av 
osynliggörande tycks internaliseras och 
uppfattas som normalt, naturligt och 
acceptabelt på förbunds- och förenings-
nivå (14). 

Vår slutsats är att förbunden passivt 
undviker diskriminering genom att 
hänvisa till policydokument men avstår 
från att arbeta proaktivt för förändring 
genom strategiska, långsiktiga och 
konkret insatser och åtgärder. En 
tänkbar orsak kan vara att jämställdhet 
och jämlikhet i idrottsorganisationen 
ofta innebär en sammanblandning av 
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verksamhet på överlappande nivåer, som 
exempelvis visioner på förbunds- och 
föreningsnivå, idrottslig verksamhet och 
politiska direktiv. Det kan därmed vara 
svårt att definiera det sociala samman-
hang inom vilket jämställdhet och jämlik-
het görs, eftersom jämställdhetens och 
jämlikhetens plats i det offentliga rummet 
och i idrottsorganisationer finns i samspe-
let mellan skilda aktörer och intressegrup-
per. Desto lättare är det att identifiera 
jämställdhetens begränsningar och inte 
minst tydliggöra den exkludering och det 
osynliggörande som sker i dess namn. 

För att om möjligt uppnå förändring 
mot ökad jämställdhet och jämlikhet 
anser vi att den diskriminering som sker 
inom idrotten bör uppfattas och förstås 
som en process och inte som enstaka fall 
(14). Som vi påpekade inledningsvis 
sträcker sig RF:s jämställdhetsarbete över 
nära nog sex decennier. Som enstaka fall 
kan vissa händelser förefalla obetydliga.  
Men upprepade diskriminerande händel-
ser över tid kan bidra till en acceptans av 
beteenden som är oavsiktligt diskrimine-
rande. När händelser av detta slag betrak-
tas som processer och inte som enstaka 
oförargliga händelser, står det klart att det 
faktiskt handlar om negativ särbehand-
ling. Det vill säga en systematisk diskrimi-
nering på grund av kön, etnicitet, funk-
tionsnedsättning, klass eller sexuell 
läggning. 

Orealistiska förväntningar
Intentionen med den här artikeln har 
varit att synliggöra hur olika relationer av 
förtryck samverkar på olika nivåer i 
idrottsorganisationen. Det problem som 
vi har stött på bör därför ses i ljuset av en 
samverkan av strukturella, institutionella 
och individuella faktorer som förstärker 
utsattheten och gör att många aktiva inom 
idrottsrörelsen och presumtiva utövare 
särbehandlas negativt. 
    Frågan om jämställdhetens och jämlik-
hetens framtid är beroende av föränd-
ringar som sker på flera, delvis överlap-
pande plan. I de förbund som vi har 
utvärderat saknas exempelvis en koppling 
mellan kunskap om förändringsarbete på 
ett generellt plan och det förändringsar-
bete som jämställdhets- och jämlikhets-
satsningar ska leda till på lokal nivå. Detta 
framkallar i sin tur orealistiska förvänt-

ningar på förändringar och på hur snabbt 
det ska gå. Både jämställdhets- och 
jämlikhetsarbetet bör därför formuleras 
utifrån tydligt definierade problembilder, 
vilket också utvärderingarna av Handsla-
get framhåller. Problembilden har 
därmed stor betydelse för att skapa 
legitimitet kring frågor som ska åtgärdas 
och även för att tydliggöra vad som är 
rimligt och möjligt att göra (15).

Borde vara en självklarhet
Avslutningsvis finns det en stor spänn-
vidd beträffande kunskap, stöd och 
handlingsberedskap inom förbundens 
olika nivåer. Ökad jämställdhet och 
jämlikhet förutsätter kunskaper, uthål-
lighet, resurser, realistiska målsättningar 
och verktyg samt en hos ledningen väl 
förankrad övertygelse om att idrottsorga-
nisationen går att förändra. Målet med 
en integrering av genus, jämställdhet och 
jämlikhet bör vara att de insatser som 
genomförs och de förändringar som sker 
lever kvar oberoende av de individer som 
verkar i organisationen. Jämställdhet 
och jämlikhet bör inte förbli visioner. Det 
ska vara en självklarhet på förbunds- och 
föreningsnivå. Inget av de fem förbunden 
har nått dit, men några är på god väg att 
även i praktiken öka jämställdheten och 
jämlikheten. 
    I en utvärdering av RF:s jämställdhets-
arbete mellan åren 2005 och 2010 ger 
Gertrud Åström (16) sakkunnig i jäm-
ställdhetfrågor några förslag till åtgärder. 
Hon pekar exempelvis på avsaknaden av 
övergripande jämställdhetsmål i idrot-
tens verksamhetsidé och en handlings-
plan för jämställdhetsintegrering. 
Önskvärt vore att RF upprättar en 
jämlikhetsplan liknande den som finns 
för jämställdhet med angivna mål och 
delmål så att det går att följa utveck-
lingen. Därmed finns ytterligare ett 
incitament och ett verktyg att tillgå för 
att konkretisera det pågående föränd-
ringsarbetet mot en jämställd idrottsrö-
relse. 
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Artikeln är baserad på en 
utvärdering av Idrottslyftet på 
uppdrag av Riksidrottsförbun-
det. I utvärderingen ingick: 
• Budo och kampsport-    
förbundet.
• Handikappidrottsförbun-    
det och den Paralympiska     
kommittén. 
• Gymnastik-, Innebandy-     
och Skidförbundet. 
Idrottslyftet är regeringens 
extra satsning på barn- och 
ungdomsidrott. Målet är 
bland annat att öppna 
dörrarna för fler att idrotta 
och att verksamheten ska ha 
ett jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv.
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