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Abstract 

 
Titel: Jämställdhet inom idrotten – en studie av statens och tre kommuners 

jämställdhetsarbete  

 
Författare:  Katarina Nilsson 

 
Handledare:  Hans Bengtsson 

 
Termin: Vårterminen 2008  
 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur arbetet för ett jämställd idrottande i Sverige ser ut och 

undersökningens fokus ligger på staten och de tre kommunerna Karlskrona, Kristianstad och 

Växjö.   

 

Resultatet av uppsatsens undersökning är att killarna får större del när det gäller de idrottspolitiska 

satsningarna. Även fast staten i huvudmålen för idrottspolitiken belyser kvinnor och mäns lika 

värde satsas det mest på de traditionella manliga idrotterna vilket syns tydligt på bland annat de 

kommunalägda idrottsanläggningarna samt på det faktum att kvinnorna inom idrottsrörelsen har 

mindre inflytande än män. Jämställdhetsarbetet ser olika ut i de tre kommunerna. Bäst arbetar 

Växjö och därefter kommer Karlskrona. De båda arbetar tydligare med jämställdhet än 

Kristianstad. Till exempel så har både Karlskrona och Växjö jämställdhetspolicy medan 

Kristianstad valt att vara utan När det gäller kommunernas idrottsanläggningar anser jag att arbetet 

inte är jämställt eftersom kommunernas idrottsanläggningar riktar sig mot de idrotter som av 

tradition räknas som manliga.  

 
Nyckelord: Idrottspolitik, jämställdhet, staten, idrottsrörelsen, Karlskronas kommun, Kristianstads 
kommun och Växjö kommun 
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1 Inledning 
I alla tider har både kvinnor och män idrottat, men under största delen av idrottens nutidshistoria 

har detta inte avspeglat sig på idrottsrörelsen. Under större delen av 1900-talet var den 

organiserade idrotten till för männen. I framförallt fysiskt krävande grenar och lagsporter var 

kvinnligt deltagande otänkbart. Det hette att det var opassande, att idrott stred mot den kvinnliga 

naturen och att idrotten utgjorde en hälsofara för kvinnorna. 1953, samma år som 

Riksidrottsförbundet (RF) firade 50-års jubileum, var bara 15 % av RF:s medlemmar kvinnor. Men 

från 1950-talet och framåt har mycket hänt, allt fler kvinnor idrottar och när RF firade 100-års 

jubileum år 2003 hade andelen kvinnliga medlemmar ökat till 37 % för att ytterligare ett par år 

senare ha ökat till 42 % (Sveriges riksidrottsförbund 2003 s. 7),(Sveriges riksidrottsförbund 2006 

s.3). 

 

Även om nästan hälften av idrottsrörelsens utövare idag består av kvinnor märks fortfarande att 

idrotten av tradition utgjort en arena för män där de genom att visa upp sin kroppsliga styrka fått 

sin maskulinitet bekräftad. Det har varit vanligt förekommande att männen tagit avstånd till de 

idrottande kvinnorna. En konsekvens av detta är att kvinnor i sitt idrottande inte alltid möter 

öppenhet utan ibland blir direkt motarbetade.  Det kan handla om att skuldbelägga kvinnor som 

idrottar med påståenden om att det inte är värt att lägga ner mycket tid på idrotten. (Nyberg 1998 s. 

152-157) 

 

Det råder ingen tvekan om att idrotten historiskt sett inte varit jämställd, men hur ser det ut idag 

och framför allt vilket arbete sker för en jämställd idrott? Forskaren Mari-Kristin Sisjord hävdar att 

flickor genom idrotten får lära sig att de inte är lika mycket värda som pojkar. Detta sker kanske 

inte systematiskt och överlagt men det bidrar till att prägla flickornas verklighetsuppfattning. 

(Nyberg 1998 s. 157) Stämmer det som Sisjord hävdar, att flickor inte är värda lika mycket som 

pojkar i idrottssammanhang? Uppsatsens huvudproblem handlar om statens, tre kommuners och 

idrottsrörelsens satsning på jämställd idrott för att få svar på hur arbetet för en jämställd idrott ser 

ut? 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 Syftet är att undersöka hur arbetet för ett jämställt idrottande i Sverige ser ut och undersökningens 

fokus kommer att ligga på två områden; staten och kommunerna. Tre konkreta frågeställningar har 

bildats för att förtydliga uppsatsens i huvudsak beskrivande syfte. 

 

• Vad är statens mål med idrottspolitiken och hur behandlas jämställdhet i idrottspolitiken? 

• Hur styr staten kommunernas och idrottsrörelsens arbete med barn och ungdomars idrott? 

• Hur arbetar de tre kommunerna Karlskrona, Kristianstad och Växjö med barn och 

ungdomars idrott ur ett jämställdhetsperspektiv? Vilka likheter och skillnader finns i 

arbetet?  

 

Först kommer den nationella idrottspolitiken att undersökas för att se hur staten arbetar med denna.  

Fokus kommer att ligga på vad statens mål för idrottspolitiken. Statens arbete med jämställdhet 

inom idrotten kommer att undersökas för att se hur stor vikt jämställdhetsaspekten spelar i statens 

arbete med idrott. Dessutom kommer statens och idrottsrörelsens förhållande till varandra 

undersökas för att få fram vilken betydelse de två aktörerna har för varandras arbete med den 

jämställda idrotten.  

 

Slutligen kommer den lokala, det vill säga kommunala, idrottspolitiken undersökas för att få svar 

på frågan om hur kommunerna arbetar med idrottsfrågorna. Här kommer undersökningen 

fokuseras på tre kommuner i södra Sverige; Växjö, Karlskrona och Kristianstad. Undersökningen 

fokuserar på kommunernas satsning på barn och ungdomar upp till 18 år, deras fritid och då 

speciellt satsningarna på idrotten. Hur arbetar kommunerna med barn och ungdomars idrott ur ett 

jämställdhetsperspektiv?  Vilka likheter och skillnader finns det på de tre kommunernas arbete?  

1.2 Urval och Avgränsningar 
Uppsatsens arbete är avgränsat först till staten och kommunerna. Detta för att undersöka hur 

arbetet med jämställdhet inom idrotten ser ut på två olika nivåer. Då staten, det vill säga riksdagen 

och regeringen, är Sveriges högsta beslutande instans är det intressant att se på vilket sätt staten 

arbetar med frågorna om jämställdhet inom idrotten samt vilka styrningsformer staten använder sig 

av för att påverka det regionala och lokala arbetet. Då den kommunala delen i uppsatsen ska 

undersökas har följande tre kommuner valts ut; Karlskrona, Kristianstad och Växjö. Dessa tre 
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kommuner brukar tillsammans med Kalmar och Halmstad jämföras med varandra i olika 

undersökningar. Kommunerna är någorlunda lika till storleken och har också antingen universitet 

eller högskola vilket är ytterligare en gemensam nämnare.  

 

En annan avgränsning som gjorts är ämnet. Huvudämnet i uppsatsen är idrottens jämställdhet det 

vill säga hur staten och de tre utvalda kommunerna arbetar med jämställdhet inom idrotten. Här har 

valet fallit dels på rikstäckande idrottspolitik och dels på kommunernas satsningar på barn och 

ungdomars idrott. Detta val gjordes för att kunna avgränsa uppsatsen och precisera 

undersökningen.  

1.3 Begreppsdefinition 
I uppsatsen används begreppet jämställdhet i stället för det bredare begreppet jämlikhet. 

Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män, medan jämlikhet i ett bredare 

perspektiv även kan handla om förhållandet mellan gamla och unga, rika och fattiga, välutbildade 

och lågutbildade, och slutligen förhållandet mellan människor med invandrarbakgrund och 

människor som har svensk bakgrund. Jämställdhet mellan kvinnor och män handlar om att det ska 

vara lika villkor för kvinnor och män inom idrotten. Feminismen belyser de frågor om jämställdhet 

som rör kvinnor som grupp där feminismen menar att kvinnor har mindre makt än män vilket beror 

på att kvinnor systematiskt underordnas männen i ett system som upprätthåller hierarki mellan 

könen (Wendt-Höjer, Åse 1996 s.7). Skillnaden mellan feminism och jämställdhet är att 

feminismen enbart fokuserar på frågor som rör kvinnor medan jämställdhet gäller både kvinnor 

och män.  

1.4 Tidigare forskning 
När det gäller tidigare forskning inom idrottspolitik så har jag fått konstatera att det inte finns så 

mycket forskning inom detta område. Främst saknas det forskning om hur kommunerna arbetar 

med idrott ur ett jämställdhetsperspektiv. Det går dock att finna viss forskning, bland annat så 

beskriver undersökningen Den institutionaliserade tävlingsidrotten. Kommuner, idrott och politik i 

Sverige under 1900-talet hur kommunernas idrottspolitik såg ut under 1900-talet (Sjöblom 2006). 

Sjöbloms undersökning ger en bra bakgrund till dagens kommunala idrottspolitiska arbete. 

 

Förutom ovan nämnda rapport har jag hittat ett par undersökningar som fokuserar på hur 

kommuner fördelar resurserna, dock har jag inte kunnat finna några siffror som gäller generellt för 
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de svenska kommunerna eller undersökningar genomförda i någon av de tre kommunerna 

Karlskrona, Kristianstad och Växjö. Idrott tillsammans på samma villkor – en jämförelse av det 

kommunala stödet till ridning och ishockey i Haninge, Danderyd och Upplands Väsby är en 

undersökning som diskuterar de tre kommunerna Haninge, Danderyd och Upplands Väsbys 

resurssatsning på respektive aktiviteter (Forssman 1992). Rapporten visar på en snedvriden 

satsning där ishockeyn får betydligt större del av det kommunala stödet än ridsporten. Denna för 

ämnet intressanta forskning går tyvärr inte att appliceras på de för denna uppsats utvalda 

kommunerna.  

 

Studien Idrottens väg till folkhemmet. Studier i statlig idrottspolitik 1913-1970 av Johan R Norberg 

beskriver hur förhållandet mellan staten och idrottsrörelsen sett ut fram till 1970 talet. Det 

regelbundna statsstödet som idrottsrörelsen fått har varit av stor betydelse för idrottens utveckling. 

Norberg menar att i den statliga idrottspolitiken utgör riksdagsbeslutet 1970 en milstolpe då 

betänkandet ”Idrott åt alla” fastslogs. Motionsidrotten fick sitt stora genombrott och allt fler 

idrottade (Norberg 2004 s. 186-188).  Detta är en av få studier som beskriver den idrottspolitiska 

historian och med studien som grund undersöker jag hur idrottspolitiken ser ut idag. 

 

Dessutom så visar undersökningarna Kvinnor och män inom idrotten 2005- statistik från 

riksidrottsförbundet, Idrott, kön och genus samt Tjejer på arenan hur kvinnor och mäns 

idrottsvanor samt fördelningen mellan kvinnor och män som idrottare, tränare och engagerade i 

styrelser med mera ser ut vilket förklaras tydligare längre fram i uppsatsen (Sveriges 

riksidrottsförbund 2006) (Sveriges riksidrottsförbund 2003) (SISU Idrottsböcker 1999 s. 2).  

Fria val? Om kön, makt och fritid, är en statlig utredning från 1995 och handlar om kvinnorörelsen 

och kvinnors fritid i Sverige och Storbritannien (SOU 1995:145). Likaså beskriver undersökningen 

Värdeskillnader- ett problem för idrottens jämställdhet presenterades i tidsskriften Svensk 

Idrottsforskning 1996- skillnad på pojkar och flickor samt könsskillnader inom idrotten (Elofsson 

1996). 
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1.5 Disposition 
Kapitel ett inleds med en problembeskrivning för att sedan förklara uppsatsens syfte och 

frågeställningar. I detta kapitel presenteras även ett antal undersökningar, forskningsartiklar och 

projektrapporter som belyser idrottspolitik och jämställdhet inom idrotten.  

I andra kapitlet kommer först uppsatsens teori att presenteras, därefter beskrivs metoden som 

används och hur materialet bearbetas.  

 

Kapitel tre och fyra är de kapitel som svarar på frågeställningarna. Kapitel tre handlar om statens 

idrottspolitik och här beskrivs statens och idrottsrörelsens arbete med jämställdhet inom idrotten. 

Fjärde kapitlet handlar om kommunernas arbete med idrottsfrågor ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Kapitlet inleds med en generell beskrivning av kommunernas organisation och uppgifter, därefter 

beskrivs de tre utvalda kommunerna – Karlskronas, Kristianstads och Växjös arbete med 

idrottsfrågorna.  

 

Sista kapitlet (kapitel 5) är en sammanfattning och avslutande diskussion på uppsatsens innehåll. 

Här ska frågeställningarna besvaras och uppsatsens validitet och reliabilitet diskuteras. Här 

kommer också idéuppslag på vidare forskning inom området tas upp.  
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2 Teori, metod och material 

2.1 Teori 
Denna uppsats handlar om hur arbetet för ett jämställt idrottande ser ut. Valet att basera uppsatsen 

på jämställdhet utgår från problemformuleringen där jag beskriver hur idrotten historiskt sett varit 

till för männen och att det var opassande för kvinnor att idrotta. Forskaren Mari-Kristin Sisjord 

hävdar att flickor genom idrotten får lära sig att de inte är lika mycket värda som pojkar (Nyberg 

1998 s.157). Jag ställde mig frågan om Sisjords påstående stämmer och har valt att studera hur 

arbetet för en jämställd idrott ser ut.  

 

Först skulle jag vilja förklara begreppet teori vilket man enligt Lennart Lundquist kan säga är 

tankemässiga abstraktioner av verkligheten, det vill säga bilder som utgör dels en förenkling och 

dels en komprimering. Med teori menas allt från enskilda begrepp som makt och beslut till 

teorikomplex som bland annat systemteori och statsteori och slutligen begreppsapparater, 

analysschema och modeller som mellankategorier (Lundquist 1993 s. 65).   

 

Min teori är att jag genom att använda mig av forskning om statens mål med idrotten, hur staten 

påverkar eller styr idrotten och hur kommunerna arbetar med jämställd idrott ska kunna förklara 

hur arbetet för jämställd idrott ser ut. Detta sker bland annat genom att förhållandet mellan stat, 

idrotten - i form av idrottsrörelsen och enskilda idrottsföreningar, samt kommuner ska förklaras i 

form av ett analysschema. Analysschemats syfte är att beskriva hur aktörerna arbetar med 

jämställdhet samt visa vilket samband det finns mellan aktörerna och här ligger huvudfokus på stat 

och kommun.  

 

Figur 1. Analysschema om samarbete mellan aktörerna. 

 

 

 

 

 

 

STAT 

Idrottsrörelsen Kommun 

Idrottsföreningar 
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Analysschemat utgår ifrån ett maktperspektiv där staten som högsta instans kan utöva makt i form 

av lagar och bestämmelser som sedan påverkar arbetet med jämställd idrott. Tanken med 

analysschemat är att visa om och i så fall hur staten styr kommunernas och idrottsrörelsens arbete. 

På samma sätt kommer idrottsrörelsens och kommunernas styrning av idrottsföreningars 

jämställdhetsarbete att undersökas. Frågorna som med hjälp av analysschemat studeras är: hur 

arbetar de olika aktörerna i förhållandet till varandra, vilka krav ställs, hur styrs arbetet med 

jämställd idrott, vilka stöd används samt vilken uppföljning och återkoppling sker.  

 

Då uppsatsens huvudfokus ligger på hur statens och kommunernas arbete med jämställdhet inom 

idrotten ser ut har de tre kommunerna Karlskrona, Kristianstad och Växjö valts för en närmare 

studie. För att kunna bedöma de tre kommunernas arbete med barn och ungdomars idrott ur ett 

jämställdhetsperspektiv har ett antal kriterier tagits fram. Dessa ska vara till hjälp för att besvara 

uppsatsens tredje frågeställning: ”Hur arbetar de tre kommunerna Karlskrona, Kristianstad och 

Växjö med barn och ungdomars idrott ur ett jämställdhetsperspektiv? Vilka likheter och skillnader 

finns i arbetet?”  

För att besvara ovan nämnda frågeställning kommer följande kriterier att undersökas för att kunna 

jämföra de tre kommunernas jämställdhetsarbete: 

• Jämställdhetspolicy 

• Krav på föreningar vid stöd och bidrag till verksamheter 

• Webb-baserad jämställdhetsinformation 

• Tjänstemännens upplevelse av jämställdhet 

• Utvärdering av uppsatta mål/policy 

• Kommunala idrottsanläggningar 

 

 Valet av kriterierna diskuteras här nedan:  

• Kommunen bör ha en uttalad jämställdhetspolicy eller dylikt, vilket jag anser vara 

nödvändigt i ett jämställdhetsarbete. Det visar dessutom att kommunen medvetet valt att 

betona arbetet med jämställdhet. Däremot garanterar en policy inte ett aktivt 

jämställdhetsarbete.  

• Kommunen ställer krav på att föreningarna arbetar med jämställdhet för att få bidrag. Detta 

visar på att kommunen försöker få föreningarna att arbeta med jämställdhet genom att 

tvinga föreningarna att ta fram policy med mera. Detta behöver dock inte betyda att en 
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eventuell policy efterlevs. Det kan också vara så att föreningarna tack vare kommunens 

krav påbörjar eller bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete. Om kommunen ställer krav på att 

föreningarna redovisar exempelvis statistik på antal träningstillfällen, tider i anläggningar 

med mera fördelat på kön tvingas föreningarna till ett aktivt jämställdhetsarbete. 

• Information om kommunens arbete med jämställd idrott finns lättillgängligt på kommunens 

webbplats. På så vis visar kommunen vilket arbete som sker och trycker på vikten av ett 

arbete med jämställdhet inom idrotten. Syns arbetet inte så finns det kanske inte. Detta 

påstående kan anses onödigt hårt, att ingen information finns tillgänglig behöver inte 

betyda att kommunen inte arbetar med frågorna.  

• Tjänstemännen upplever att kommunen arbetar med jämställdhetsfrågor. Det är svårt att 

bedöma hur bra kommunens arbete med jämställdhetsfrågor inom idrotten efter hur en som 

är involverad uppfattar något. En tjänsteman som är rädd för att stöta sig med nämnden 

eller chefen kan därför svara att tjänstemannen upplever att kommunen arbetar med frågan 

även då så inte är fallet. Men det torde ändå ge en vink i frågan om kommunen arbetar med 

jämställdhetsfrågan inom idrotten.  

• En policy/plan utvärderas och uppdateras regelbundet vilket visar på ett aktivt 

jämställdhetsarbete där mål och handlingsplan regelbundet ses över. 

• Kommunalägda idrottsanläggningar speglar killars och tjejers idrottsintressen. Spelar 40 % 

av tjejerna hockey bör de också ha tillgång till 40 % av de ekonomiska resurser som 

kommunen satsar på hockey, genom finansiering och kostnadsreducering av anläggningar. 

 

Dessa kriterier ska appliceras på det material som samlats in för att sedan jämföra kommunernas 

jämställdhetsarbete när det gäller barn och ungdomars idrott.  

2.2 Metod och material 
Undersökningen fokuserar på två huvudområden, statens och kommunernas satsningar på jämställd 

idrott. I undersökningen har två metoder använts. Först har sekundäranalyser genomförts på redan 

befintligt material i form av informationsmaterial, tidigare forskning, SOU-rapporter, 

propositioner, statistiskt material med mera. Detta har främst skett när statens idrottspolitiska 

arbete undersökts. Då staten inte går att jämföra varken med idrottsrörelsen eller kommunerna har 

undersökningens huvudmetod, nämligen komparativ metod enbart använts då undersökningen 

fokuserat på kommunerna. Detta för att jämföra de tre kommunernas, Karlskrona, Kristianstad och 
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Växjös, satsningar på barn och ungdomars idrott ur ett jämställdhetsperspektiv. Valet av denna 

metod baserades bland annat på det faktum att de tre kommunerna liknar varandra så att vissa 

variabler, i detta fall, kommunernas idrottssatsningar kan jämföras med varandra (Lundquist 1993 

s. 102).  Med hjälp av denna metod kan jag göra klassifikationer och rangordningar på de olika 

kommunernas idrottssatsningar (Lundquist 1993 s. 103). 

I undersökningen används dels kvantitativt inriktad forskning och dels kvalitativt inriktad 

forskning (Patel, Davidsson 1994 s. 12). Det kvantitativa inslaget i undersökningen består av 

statistiska uppgifter som bland annat presenteras i undersökningar gjorda av riksidrottsförbundet 

och de tre kommunerna.  

 

Sedan används också kvalitativt inriktad forskning för att försöka göra en djupare undersökning än 

vad som är möjligt med kvantitativ forskning. Här kommer undersökningen att baseras på 

faktauppgifter som samlats in om staten och dess arbete, Riksidrottsförbundet, och de tre 

kommunerna. En problematik som finns gällande kommunernas arbete är bristen på forskning och 

undersökningar genomförda av andra än kommunerna själva. I och med detta bygger en stor del av 

kommunundersökningen på uppgifter som kommunen själv lämnat, alternativt undersökningar 

genomförda av den egna kommunens tjänstemän. Detta leder till att sanningshalten i uppgifterna 

inte kan anses lika god som om en utomstående, oberoende forskare granskat arbetet. 

 

Kommunundersökningen baseras även på djupintervjuer med respondenter som arbetar med barn 

och ungdomars idrottsfrågor på den förvaltning inom kommunen som har ansvaret för och 

handlägger dessa frågor och valet av respondenter har baserats på deras kunskaper inom området. 

Respondenterna kontaktades via telefon eller e-mail med en beskrivning om uppsatsens innehåll, 

syfte och frågeställningar för att få välja om kommunerna var intresserade att medverka. 

Samtalsintervjuerna utfördes ute i de olika kommunerna vid ett tillfälle per kommun. Intervjuerna 

tog mellan 2 timmar och 4 timmar att genomföra och utfördes dels med en ensam respondent men 

även som gruppintervju med två respondenter på samma gång, beroende på hur mycket tid 

respondenterna och den kommun de representerade hade att avsätta. Valet att utföra 

samtalsintervjuer med respondenterna gjordes på förhoppningen att få en bra kontakt med 

respondenterna, för att kunna få oväntade och uttömmande svar som inte skulle ha haft möjlighet 

att komma fram vid en kvantitativ undersökning. En viktig skillnad mellan kvantitativa, och 



 14 

kvalitativa intervjuer är möjligheten till samspel mellan intervjuaren och respondenten (Esaiasson 

m.fl. 2003 s. 279). 

 

En intervjuguide genomfördes innan intervjuerna för att underlätta dels för respondenterna men 

även för intervjuaren så att samma frågor ställdes till de olika respondenterna. Intervjuguiden 

gjordes dels med tanke på ett tematiskt sätt för att knyta an till undersökningens frågeställning och 

dels ett dynamiskt sätt för att hålla samtalsintervjun flytande hela tiden. Genom tematiska frågor 

får respondenten möjlighet att utveckla det respondenten finner vara det viktigaste och det som är i 

centrum för intervjun, utan att intervjuaren påverkar svaren (Esaiasson m.fl. 2003 s. 290). Både 

intervjuerna och intervjuguiden är standardiserade vilket innebär att respondenterna svarar på 

identiskt lika frågor både till antal och innehåll. Frågorna är relativt strukturerade, det vill säga 

någorlunda preciserade och detaljerade, men i och med att det är en samtalsintervju och inte en 

statistisk frågeundersökning blir det inte lika strukturerat som om man istället valt att använda ett 

frågeformulär med svarsalternativ (Esaiasson m.fl. 2003 s. 254-255). 

 

Vid de kvalitativa intervjuernas sammanfattning och analys användes först en fallbeskrivning för 

att sammanfatta intervjuerna i sin helhet, var och en för sig. Efter detta användes kartläggnings- 

metoden som innebär att man utgår från ett fenomen och kartlägger olika aspekter av detta 

fenomen i detalj för att göra analysens presentation strukturerad (Esaiasson m.fl. 2003 s. 296, 298). 

 

Man bör dels vid intervjuerna och dels vid hantering av insamlat material som kommunerna 

sammanställt vara medveten om att respondenterna kan ge redogörelser för arbetet med 

jämställdhet som kanske inte stämmer överens med hur det är i praktiken. För att undvika denna 

problematik gäller det att ta sig från det Lennart Lundquist beskriver som utsagoplanet till 

informations- samt verklighetsplanet. Lundquist menar att det finns tre verklighetsplan där det 

första, utsagoplanet är verkligheten som aktörerna beskriver den. Därunder kommer 

informationsplanet som beskriver verkligheten som aktörerna uppfattar den och slutligen finns 

verklighetsplanet där verkligheten beskrivs som den faktiskt är. För att uppsatsens reliabilitet ska 

anses som hög måste undersökningen ta sig vidare från utsagoplanet till informations- och 

verklighetsplanet. Här gäller det att avgöra om respondenten verkligen förmedlar sanningen om 

arbetet med jämställdhet eller om denna försöker framställa svaren på annat sätt (Lundquist 1993 

s.109-110). 
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I uppsatsens sammanfattning presenteras resultatet av undersökningen och frågeställningarnas svar, 

och här kommer även undersökningens validitet och reliabilitet att analyseras (Patel, Davidsson 

1994 s. 85-88). Med validitet och reliabilitet menas om jag i uppsatsen undersökt det som var 

menat att undersöka och hur tillförlitlig studien är (Lundquist 1993 s. 99). 
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3 Sveriges nationella idrottspolitik 

3.1 Staten och idrotten  
Den svenska staten började stödja idrotten i slutet på 1800-talet då det första ekonomiska bidraget 

från staten utbetalades. Efter OS-framgångarna 1912 beviljade staten ett årligt anslag och 1921 

föreslog en statlig utredning att Riksidrottsförbundet (RF) skulle ta emot det statliga stödet för att 

sedan fördela detta vidare till medlemsorganisationerna (Prop. 1998/99:107 s. 9). Ett par år senare 

blev RF idrottsrörelsens företrädare i anslagsfrågor. Efter andra världskriget började idrotten mer 

och mer uppfattas som en samhällsnyttig företeelse. Under denna tid fick motionsidrotten sitt 

genombrott med allt fler idrottare (Norberg 2004 s.186-187). 

   

1970 beslutade riksdagen om en idrottspolitik där bredd- och motionsidrott skulle prioriteras. I 

denna idrottspolitik som sedan skulle sträcka sig fram till slutet på 1990-talet fastslog staten mål 

där ledord som bredd, motion, förebyggande hälsovård, självständig och demokratisk folkrörelse 

alltjämt gäller. Dock finns det i vissa fall ny eller utökad innebörd, t ex demokratimålet där 

regeringen från början sagt att idrottsrörelsen skulle ges förutsättningar för att vara självständig och 

demokratisk samt att idrottsrörelsen även ska spela en aktiv roll när det gäller medlemmarnas 

allmänna demokratiska skolning (SOU 1998:76 s. 64). Under 1970-talet kom även kvinnoidrotten i 

fokus och på 1980-talet framförs krav på jämställdhet mellan könen (SOU 1998:76 s. 64). 

Under samma årtionde markerade regeringen att idrotten är en självständig rörelse som själv 

formar sin verksamhet och att det krävdes särskilda insatser för kvinno-, invandrar- och 

handikappidrott (Prop. 1998/99:107 s. 10). 1998 skärptes kraven på jämställdhet då regeringen i ett 

regleringsbrev angav att RF i årsredovisningen ska redovisa i vilken utsträckning RF har uppnått 

de egna jämställdhetsmålen (Prop. 1998/99:107 s. 11). 

 

Under årens lopp har en strävan mot ett enhetligt agerande från staten gentemot idrottsrörelsen 

stärkts och genom att statens bidrag från att ha kommit från olika departement och delats ut till 

olika instanser idag samlats till ett departement och riktas till en mottagare, nämligen RF (Prop. 

1998/99:107 s. 11). Idag arbetar kulturdepartementet med idrottsfrågorna under regeringen. Lena 

Adelsohn Liljeroth är ansvarig kulturminister (Regeringskansliet.2008). 
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3.2 Varför idrottspolitik? 
Statens stöd till idrotten utgör en viktig del av välfärdspolitiken vars mål är att befolkningen har en 

god hälsa. Idrotten bidrar till detta genom bredd- och motionsverksamhet där alla åldrar finns 

representerade (Prop. 1998/99:107 s. 11-12). 

Barn- och ungdomsidrotten som gäller människor under 25 år syftar till att lära ut olika idrotter och 

låta barn och ungdomar utveckla fysiska grundfärdigheter. Genom idrotten får barn och ungdomar 

utlopp för glädje och spontanitet, utveckla motoriken men också lära sig tävlingarnas vinster och 

förluster. Denna idrott i ung ålder lägger sedan grunden för idrottandet under senare delen av livet 

vilket i stor utsträckning påverkar folkhälsan (Prop. 1998/99:107 s. 12-13).  

 

I utredningen som ligger till grund för statens arbete med idrottsfrågor under 2000-talet gör 

regeringen bedömningen att idrottspolitiken bör bygga på tre grundstenar. Den första handlar om 

att i samhällsplanering, i skolans arbete och i andra sammanhang uppmuntra till idrott och 

möjliggöra idrottandet, detta för att verka för en god folkhälsa. Det bör ske genom samverkan 

mellan staten, kommunerna, idrottsrörelsen (se kap 3.3) och organisationer som bedriver idrotts- 

och friluftsverksamhet. Dessutom menar regeringen att ett aktivt stöd från staten till en fri och 

självständig idrottsrörelse som bedriver en bred verksamhet för kvinnor och män, svenskar och 

människor med utländsk bakgrund, värnar om god etik, demokratisk fostran och bedrivs ideellt är 

viktigt. Det är också viktigt att vara medveten om att elitidrotten till viss del består av kommersiell 

underhållning som ger människor förströelse och underhållning (Prop. 1998/99:107 s. 27).  

 

Utifrån de tre grundpelarna ovan är dagens idrottspolitiska mål utformade. De tre målen är: 

• att ge möjligheter för flickor och pojkar, kvinnor och män att motionera och idrotta för att 

främja en god folkhälsa 

• att stödja en fri och självständig idrottsrörelse byggd på ideellt engagemang  

• att ge kvinnor och män positiva upplevelser av idrott som underhållning  

(Regeringskansliet 2007b). 

 

Idrottsrörelsen kommer att ha en fortsatt stor betydelse i Sverige inte minst för att fostra barn och 

ungdomar till att röra sig. Dessutom kommer den folkrörelsebaserade idrottsrörelsen som är 

demokratiskt uppbyggd, och använder sig till stor del av ideella ledare, att även i framtiden skapa 

tillfällen för människor i olika åldrar och med olika kön och etnisk bakgrund att mötas och utöva 
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gemensamma aktiviteter. Detta skapar en gemenskap och främjar en ökad integration mellan olika 

klasser, kön, etnicitet och mellan funktionshindrade och så kallade vanliga människor. Genom att 

idrottsföreningar finns på de flesta orter i Sverige bidrar dessa till bygdens utveckling och skapar 

en värdefull identifikation med samhället.  Dessutom ger idrottsrörelsen tillsammans med 

länsarbetsnämnderna arbetslösa möjlighet att praktisera inom föreningslivet (Prop. 1998/99:107 s. 

36-37). 

3.3 Staten och idrottsrörelsen 
Idrottsrörelsen i Sverige är den största och mest livskraftiga folkrörelsen med cirka tre miljoner 

aktiva medlemmar och 500 000 ideella ledare (Sveriges Riksidrottsförbund 1995 s.11). 

Idrottsrörelsen består av 22000 föreningar och 67 specialidrottsförbund som alla är medlemmar i 

riksidrottsförbundets organisation och är uppbyggd enligt svensk folkrörelsemodell med 

förtroendevalda  på central, regional och lokal nivå. Föreningarna styrs av stadgar som finns till för 

att försäkra medlemmarna om inflytande på bland annat årsmöten, motionsrätt, valberedning med 

mera. Föreningarna väljer sina ombud till specialidrottsdistriktsförbundens årsmöten som i sin tur 

utser ombud till distriktidrottsförbundets och specialidrottsförbundets årsmöte. Dessa utser 

representanter till riksidrottsförbundets- (RF) och Svenska idrottsrörelsens studieförbund- (SISU) 

stämma. RF-stämman är idrottens högsta beslutande organ och hålls vartannat år. Här beslutas 

bland annat om inval av nya medlemsförbund, nyval av ledamöter till Riksidrottsstyrelsen som 

mellan stämmorna är högsta beslutande organ, ledamöter till Riksidrottsnämnden, ledamöter till 

valberedningen och en revisionskommitté (SOU 1998:76 s. 97-98).   

 

Riksidrottsförbundet har som uppgift att se till idrottsrörelsens gemensamma angelägenheter. 

Uppgifterna kan delas upp i tre områden; RF ska företräda den samlade idrottsrörelsen t ex 

gentemot regering, riksdag och internationellt. Förbundet ska också agera myndighet vid 

fördelning av bidragen från staten till specialidrottsförbunden och slutligen serva 

medlemsförbunden med råd vid juridiska frågor och IT-frågor (SOU1998:76 s.97-99). 

 

3.4 Finansiering och styrmedel 

3.4.1 Ekonomiskt stöd till idrottsrörelsen 
Staten ger allt större ekonomiska bidrag till idrotten. 1996 utgjorde de statliga bidragen till 

idrottsrörelsen 1,8 miljarder kronor av idrottsrörelsens totala intäkter som uppgick till 7, 8 
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miljarder kronor samma år. Bidragen delas upp i ett par olika kategorier, bidrag till den lokala 

barn- och ungdomsverksamheten, organisationsbidraget, bidrag till forskning och utveckling, 

riksidrottsgymnaster, främjandeorganisationer samt för deltagande i OS och de paralympiska 

spelen. Dessutom får idrottsrörelsen arbetsmarknadspolitiska medel, det vill säga lönebidrag som 

uppgick till sammanlagt 1 257 miljoner kronor 1996 (Prop. 1998/99:107 s. 14-15). Ett ytterligare 

viktigt statligt stöd är den begränsade skatteskyldighet de ideella föreningarna åtnjuter både vad 

gäller inkomstskatt och mervärdeskatt (Prop. 1998/99:107 s. 17). 

 

År 2007 satsar staten 445 miljoner kronor som går till idrotten och därutöver har riksdagen givit 

regeringen i uppdrag att på AB Svenska Spels bolagsstämma 2007 verka för att AB Svenska spel 

ska betala 1,2 miljarder kronor till idrotten i form av statligt stöd (Regeringskansliet 2007a). 

 

Idrottsrörelsen bestämmer själv målen för verksamheten. Däremot anger staten syften för de bidrag 

som staten delar ut till idrotten. De övergripande syftena med statens bidrag är att stödja 

verksamhet som: 

• bidrar till att utveckla flickors och pojkars intresse och benägenhet för motion och idrott 

samt deras möjligheter att utöva inflytande över och ta ansvar för sitt idrottande,  

• gör det möjligt för alla flickor och pojkar, kvinnor och män att utöva idrott och motion,  

• syftar till att ge kvinnor och män lika förutsättningar att delta i idrottsverksamhet,  

• främjar integration och god etik samt  

• bidrar till att väcka ett livslångt intresse för motion och därmed främja en god hälsa hos alla 

människor 

(Regeringskansliet 2007b)   

 

I regeringens budgetproposition för 2007 föreslår regeringen att idrotten tillförs 500 miljoner i en 

ny satsning på svensk idrott. Bidraget ska skapa nya möjligheter för idrotten att utveckla 

verksamheten efter egna villkor och förutsättningar. Regeringen understryker här den viktiga roll 

som idrotten utgör i många människors liv, både för aktiva idrottsutövare som intresserade 

åskådare (Regeringskansliet 2007b).   
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3.4.2 Styrmedel  
Staten har ett antal styrmedel till sitt förfogande när det gäller verkställandet av idrottspolitiken och 

statens satsningar på idrott. Eftersom staten ger sitt stöd till idrotten till RF som sedan har i uppgift 

att vidare fördela medlen till medlemmarna har staten satt upp vissa krav på RF för att kunna 

förvissa sig om att RF utför sitt uppdrag.  

Enligt Kenneth Wising på Kulturdepartementet anger regeringen endast översiktligt i årliga 

regeringsbeslut hur RF får disponera både statsbidraget och bidragen från Svenska Spel AB. Av 

regeringens beslut framgår också hur RF ska återrapportera medlens användning (Intervju Wising 

Kenneth). 

 

I lagen som styr det av regeringen givna uppdraget till RF att fördela statens medel till idrotten står 

det i § 1”Sveriges Riksidrottsförbund prövar frågor om fördelning av statsbidrag till 

idrottsverksamhet i enlighet med vad regeringen bestämmer.” (Lag (1995:361) om överlämnande 

av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund § 1). Det står i förordningen om 

statsbidrag till idrottsverksamhet vad som är statens syfte med bidragen samt vilka förutsättningar 

föreningarna måste uppfylla för att få bidrag. Här beskrivs också vilka som kan få ta del av 

statsbidraget och vad som krävs av föreningarna i form av redovisning med mera (Förordning 

(1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet). 

 

Staten har dessutom genom uppföljningar och genom att begära in årsredogörelse möjlighet att 

kontrollera att myndigheter och organisationer sköter sina åtaganden (Prop. 1998/99:107 s. 29). En 

annan möjlighet för staten är att genomföra utvärderingar för att se effekter av det statliga stödet. 

En sådan utvärdering av statens stöd till idrotten genomförs i dagsläget efter ett beslut av 

regeringen i december 2006 (Kommittédirektiv 2006:135 s. 1). 

 

3.5 Jämställd idrott 

3.5.1 Statens jämställdhetskrav 
I förordningen om statsbidrag till idrottsverksamhet från år 2000 som styr fördelningen av statens 

bidrag till idrotten finns två punkter som rör jämställdhet: 
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• ”§ 4:3 – (Statsbidraget skall stödja verksamhet som) syftar till att ge kvinnor och män lika 

förutsättningar att delta i idrottsverksamhet” (Sveriges riksidrottsförbund, SISU 

idrottsutbildarna 2005 s. 21). 

• ”§ 5.2 – (Statsbidraget kan lämnas för att) utveckla kvalitén i idrottsrörelsens barn- och 

ungdomsverksamhet samt i idrottsverksamheten i övrigt så att verksamheten främjar (bl a) 

jämställdhet” (Sveriges riksidrottsförbund, SISU idrottsutbildarna 2005 s. 21). 

 

Utöver de två punkter som i förordningen styr det statliga bidraget finns också ett antal riktlinjer 

som gäller för det statliga stödet, det vill säga vad som ska gälla för statens stöd till idrotten.  

 

De riktlinjer från 2004 som skall redovisas när det gäller jämställdhet är: 

• effekter på respektive förbunds arbete för jämställdhet 

• fördelning av bidraget mellan kvinnor och män i olika åldrar 

• kvinnors och mäns delaktighet i forskningens genomförande 

• idrottsforskningens fördelning och hur denna berör kvinnor respektive män 

• fördelningen mellan könen vid idrottsgymnasierna som är rikstäckande 

(Sveriges riksidrottsförbund, SISU idrottsutbildarna 2005 s. 21-22). 

 

RF som förmedlar de statliga bidragen till respektive förbund och föreningar utformar inom ramen 

av förordningen och riktlinjerna principer för kriterier, redovisning och dialog som förbunden och 

föreningarna måste följa för att få del av bidragen. Detta är ett viktigt styrmedel för den jämställda 

idrotten (Sveriges riksidrottsförbund, SISU idrottsutbildarna 2005 s. 22). 

3.5.2 Idrottsrörelsens jämställdhetsarbete 
1925 bildades Sveriges första kvinnliga Idrottsförbund men det dröjde ända till 1977 innan 

Riksidrottsförbundet antog det första handlingsprogrammet för kvinnlig idrott. Därefter har det 

inom idrottsrörelsen pågått ett medvetet jämställdhetsarbete. Under 1980-talet genomförs två 

utvärderingar av idrottsrörelsens jämställdhetsarbete och 1989 fastställde Riksidrottsförbundet 

jämställdhetsplanen inför 1990-talet (Sveriges riksidrottsförbund, SISU idrottsutbildarna 2005 s. 6) 

(Riksidrottsförbundet 2007a). 

 



 22 

2005 tog Riksidrottsförbundet en ny jämställdhetsplan med det övergripande målet att ”… kvinnor 

och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla 

områden” (Sveriges riksidrottsförbund, SISU idrottsutbildarna 2005 s. 10). För att uppnå detta 

övergripande mål har Riksidrottsförbundet tagit fram följande mål: 

 

• Flickor och pojkar, kvinnor och män ges samma möjlighet att utöva idrott. 

• Kvinnors och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett 

likvärdigt sätt. 

• Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. 

• Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män får lika stora 

möjligheter att medverka. 

• Jämställdhetsintegrering: jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga 

verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden 

 (Sveriges riksidrottsförbund, SISU idrottsutbildarna 2005 s. 10-11). 

 

Riksidrottsförbundet har i jämställdhetsplanen från 2005 tagit fram fyra delmål som idrottsrörelsen 

fram till 2009 målmedvetet arbetar för att uppfylla:  

• Kvinnor och män till Riksidrottsmötet 2009 i alla beslutande och rådgivande organ är 

representerade med minst 40 %. 

• Andelen kvinnor och män på högre befattningar inom idrottens organisationer 2009 uppgår 

till minst 30 %. 

• Valberedningar, utöver ordförande, år 2009 består av till antalet lika många kvinnor och 

män. Dessutom ska alla valberedningar från 2006 ta upp jämställdhetskunskap och 

jämställdhetsperspektiv på ett av de inledande mötena under valberedningarnas arbete.  

• Uppnå en jämnare könsfördelning bland idrottens tränare. 

 

För att idrottsrörelsen ska nå jämställdhetsmålen beskrivna i 2005-års jämställdhetsplan finns det i 

jämställdhetsplanen även detaljerade beskrivningar för hur idrottsrörelsen på alla nivåer ska arbeta. 

Bland annat så ska processen med jämställdhetsarbetet följas upp i den dialog som sker mellan RF 

och de olika specialidrottsförbunden vartannat år i samband med bidragsfördelningen. Samma ska 

ske med distriktsförbundens arbete. Dessutom ska RF ta fram utvecklings- och rekryteringsplaner 
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samt ge stöd till special- och distriktsidrottsförbunden i deras jämställdhetsarbete vid behov 

(Sveriges riksidrottsförbund, SISU idrottsutbildarna 2005 s. 11-13). 

 

Idrottsrörelsen har under 2000-talet arbetat med två projekt vars syfte varit att verka för en 

jämställd idrottsrörelse.  

 

Ett projekt som kallas 3R har arbetat för att hitta en metod som ska underlätta för idrotten att 

diskutera hur makt och resurser fördelas mellan kvinnor och män.  Denna metod syftar att mäta 

representation det vill säga vem som är brukare, verkställare och beslutsfattare inom idrottens 

organisationer, resurser till exempel hur dessa fördelas i tid, rum och pengar, och slutligen realia 

där frågorna vilka slutsatser som kan dras, vilka normer som styr och om detta stämmer med 

organisationens verksamhetsberättelse (Riksidrottsförbundet 2004). 

Ett annat projekt som syftar till att öka möjligheten för de kvinnliga idrottarna är Handslaget. 

Regeringen satsade en miljard kronor under en fyraårsperiod för att nå alla barn- och ungdomar. 

Idrottsrörelsen har under fyra år arbetat med att öppna upp dörrarna för barn och ungdomar. Man 

har satsat på idrott för tjejer, utvecklat samverkan mellan idrotten och skolan, deltagit i kampen 

mot droger och arbetat för att hålla tillbaka avgifterna. Handslaget har blivit en väl etablerad 

verksamhet där samtliga specialidrottsförbund och cirka 8 000 idrottsföreningar deltagit. Nu har 

staten satsat ytterligare 500 miljoner kronor för att idrottsrörelsen ska fortsätta arbetet som nu 

kommer att gå under namnet Idrottslyftet där rekryteringen av barn och ungdomar även 

fortsättningsvis kommer att vara betydelsefull (Riksidrottsförbundet 2007b). 

3.5.3 Är idrottsrörelsen jämställd? 
Målet från jämställdhetsplanen är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att idrotta. Idag 

utgör kvinnorna 42 procent och männen 58 procent av den totala andelen aktiva medlemmar inom 

idrottsrörelsens specialidrottsförbund. 58 av totalt 67 specialidrottsförbund har mer än 50 procent 

aktiva män. Endast i nio av förbunden finns det fler kvinnor än män och där är ridsport, 

konståkning och gymnastik störst med över 80 procent kvinnor. Minst kvinnor finns i ishockey, 

amerikansk fotboll och styrkelyft (Sveriges riksidrottsförbund 2006 s. 7). 
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Figur 2. Vanligaste idrotterna för kvinnor och män (alla åldrar) 

Idrott Aktiva kvinnor Kvinnor % Idrott Aktiva män Män % 

Friidrott 233 700 66 Fotboll 807 812 80 

Fotboll 197 285 20 Golf 386 695 72 

Gymnastik 174 920 83 Friidrott 122 000 44 

Ridsport 170 831 87 Korpen 104 402 69 

Golf 167 598 28 Skidor 104 178 60 

Simning 71584 66 Innebandy 100 565 76 

Skidor 69 452 40 Segling 90 300 70 

Basket 48 000 48 Tennis 68 082 67 

Korpen 46 905 31 Handboll 66 000 60 

Handboll 44 000 40 Ishockey 62 919 94 

 (Sveriges riksidrottsförbund 2006 s. 22-23) 
 
I tabellen ovan presenteras de tio vanligaste idrotterna för kvinnor respektive män, med undantag 

av skolidrott och bilsport som tagits bort ur tabellen då skolidrott är något schemalagt som inte är 

frivilligt och bilsport riktas mot människor över 18 år då körkort är nödvändigt för att delta i 

sporten.  RF har i jämställdhetsplanen tagit fram ett antal mål där kvinnor och män får lika stora 

möjligheter att idrotta, att påverka genom engagemang i styrelsearbete, som ordförande, 

valberedning samt att kvinnor och män har samma möjligheter att vara landslagstränare (Sveriges 

riksidrottsförbund, SISU idrottsutbildarna 2005s. 10-11). 

 

I diagrammet nedan visar siffrorna på hur det ser ut med könsfördelningen inom idrottsrörelsens 

specialidrottsförbund år 2005.  
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Figur 3. Män och kvinnor inom idrotten 
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(Sveriges riksidrottsförbund 2006 s. 9-13) 

 

Att kvinnor har mindre inflytande än män visas i diagrammet ovan. 42 procent av de idrottande är 

kvinnor . Inom en jämställd idrottsrörelse borde denna siffra spegla kvinnornas inflytande inom 

idrotten, det vill säga om 42 % av de aktiva inom en idrott är kvinnor bör andelen kvinnor i 

styrelser, valberedningar, landslagstränare och ordförande vara 42 %.  Figur 3 visar att det är långt 

kvar till RFs jämställdhetsmål och delmål för 2009 som beskrivs i kapitel 3.5.2. Men om man 

däremot jämför med hur fördelningen var 2002 går det att urskilja en liten förbättring inom alla 

områden utom tränare landslag där kvinnorna år 2002 utgjorde 19% av landslagstränarna och 2005 

17%. 
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4 Det kommunala idrottsarbetet 

4.1 Kommunernas organisation och uppgifter 

Kommuner har i många år haft uppgiften att samla människor inom ett geografiskt område för att 

främja gemensamma intressen, till exempel tillgodose behovet av social service. Tyngdpunkten i 

den svenska förvaltningsmodellen är decentralisering och innebär att verksamhetsansvar och 

beslutsfattande ska ligga på lokal nivå, det vill säga så nära de människor som berörs av besluten 

som möjligt. Detta underlättar möjligheterna att anpassa verksamheter efter de lokala 

förutsättningar som råder. På så sätt kan befintliga resurser utnyttjas mer effektivt. Staten, det vill 

säga riksdag och regering fastställer nationella mål för verksamheten i kommuner genom lagar och 

förordningar där villkoren för den kommunala verksamheten och uppgiftsfördelningen mellan stat 

och kommun bestäms. Genom lagstiftning har kommuner fått ansvar för viktiga 

samhällsfunktioner som oftast är obligatoriska uppgifter. Dessutom kan kommuner själva 

bestämma sig för att utföra olika frivilliga uppgifter (Finansdepartementet 2005 s. 11, 13).  

4.2 kommunala arbetet med fritidsfrågor 
I Sverige har den kommunala fritids- och idrottspolitiken alltid präglats av stor frihet. Trots detta 

och trots att fritids- och idrottsfrågorna är en frivillig uppgift för kommunerna har arbetet 

organisationsmässigt utvecklats på likartade sätt över hela Sverige (Svenska kommunförbundet 

2003 s. 16). Sedan 1970-talet har fritidsfrågorna haft särskilda sektorer i kommunernas 

organisationer. 1956 fanns Sveriges första fritidsnämnd i Norrköping. Fritidsnämnden var oftast 

fristående från andra nämnder, det vill säga nästan alla kommuner hade en fritidsnämnd. Under 

1990-talets ekonomiska kris och efter att kommunallagen från 1991 kom sökte kommunerna nya 

organisatoriska lösningar vilket i stor grad lett till att fritidsarbetet slagits samman med andra 

frågor. Sammanslagningarna har fortsatt även efter den ekonomiska situationens förbättringar i 

slutet på 1990-talet. Största anledningarna till sammanslagningarna är att kommunerna fortfarande 

planerade och genomförde besparingar. Denna utveckling gäller inte enbart fritidsfrågorna utan 

kommunerna har under de senare årtiondena haft en utveckling med allt färre nämnder, vilket leder 

till att allt färre förtroendevalda axlar allt större ansvarsområden (Svenska kommunförbundet 2003 

s. 16). 
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Staten styr alltså inte på något vis kommunernas arbete med idrottspolitiska frågor. Däremot kan 

man säga att staten ändå indirekt påverkar vissa delar av kommunernas idrottsarbete.  Som 

exempel kan nämnas att staten delegerat vissa idrottsfrämjande uppgifter till bland annat 

kommunerna vilket PBL visar på. Plan- och Bygglagen beskriver att all planläggning ska verka för 

en ändamålsenlig struktur för att det ska finnas lämpliga platser i närmiljön för lek, motion och 

annan aktivitet (Prop. 1998/99:107 s. 31-32). Det är kommunens uppgift att se till att den fysiska 

närmiljön lockar till motion och att kvinnor och flickor inte avstår från att motionera på grund av 

risk för överfall (Prop. 1998/99:107 s. 31-32), (Regeringskansliet 2007c). 

4.3 Idrottspolitik i Karlskrona, Kristianstad och Växjö 
De tre kommunerna Karlskrona. Kristianstad och Växjö har alla olika organisationer för arbetet 

med idrottsfrågorna.  I Karlskrona ansvarar en idrotts- och fritidsnämnd för den kommunala 

idrotts- och fritidsverksamheten (Karlskrona kommun 2003a s.1). Kristianstad har en kultur- och 

fritidsnämnd och i Växjö är det fritidsnämnden som ansvarar för frågorna (Kristianstads kommun 

2003a s. 77-78), (Växjö kommun 2007b). 

 

Nämndernas idrottsarbete består av att skapa förutsättningar för idrottande genom att bland annat 

tillgodose behovet av idrotts- och fritidsanläggningar och motionsspår samt stödja initiativ som ger 

barn och ungdomar möjligheter till spontanidrott. Nämnderna samarbetar med idrottsföreningar för 

att främja idrotts- och fritidslivet och se till att kommuninvånarna får kontakt med olika former av 

idrotter. I detta arbete pågår även projekt som rör exempelvis demokrati, integration, jämställdhet, 

ledarutveckling och förnyelsearbete (Kristianstads kommun 2003a s. 77-80),( Karlskrona kommun 

2003a s.1), (Växjö kommun 2003 s. 12). 

 

Den största målgruppen för kommunernas idrottsverksamhet är barn och ungdomar (Karlskrona 

kommun 2003a s. 2),( Kristianstads kommun 2003a s. 77-78), (Växjö kommun 1995 s.3-4). 

4.3.1 Jämställd idrottspolicy  
Enligt ett centralt beslut i Karlskrona kommun ska respektive förvaltning ha egen 

jämställdhetsplan. Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslog följande åtgärder för 2003 års 

arbetsområde; 

• Påbyggnad med information och utbildning för all personal inom verksamheten 

• Eftersträva jämn fördelning av aktiviteter för ungdomar relaterat till kön.  
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För att kunna få jämn fördelning av aktiviteter för ungdomar relaterat till kön så har idrotts- och 

fritidsförvaltningen tagit fram förslag på hur de ska arbeta för att få en jämn fördelning  

 (Karlskrona kommun 2003b). 

 

Varje år ska studier av antalet medlemmar i föreningarna uppdelat på kön och antalet män och 

kvinnor på förtroendeposter inom föreningslivet redovisas för nämnden. Dessutom ska 

förvaltningen tillsammans med tex SISU anordna utbildningar för föreningslivet som handlar om 

jämställdhet (Karlskrona kommun 2003b). 

 

Kristianstad har ingen jämställdhetspolicy utan tar istället upp frågan i det idrottspolitiska 

programmet. Idrottsrörelsen och kommunen har en viktig roll att verka för att jämställdhet 

genomsyrar kommunens idrottsverksamhet. Målet Kristianstad kommun inriktar sig på är att 

kvinnor och män ska ha lika villkor för sitt idrottsutövande. Detta skall uppnås genom att kultur 

och fritidsförvaltningen ska: 

• Uppmärksamma jämställdheten vid fördelning av bidrag 

• Tränings- och tävlingstider i de kommunala anläggningarna ska fördelas med ett 

jämställdhetsperspektiv.  

• Investeringar ska göras med ett jämställdhetsperspektiv 

• C4-lägret ska stimulera ett tidigt jämställt idrottsutövande 

(Kristianstads kommun 2003b s.10). 

 

Växjö kommun menar att jämställd idrott bygger på att förutsättningarna är lika för både killar och 

tjejer. Dessa förutsättningar skapas genom att både killars och tjejers idrotter erhåller bidrag och 

lokaler på samma villkor och genom att kommunen uppmärksamt följer hur resurserna fördelas 

mellan killar och tjejer. Växjö kommuns fullmäktige antog 2002 Växjö kommuns 

jämställdhetsprogram som sträcker sig över kommunens alla verksamhetsområden. 

Jämställdhetsmålet för kommunens kultur- och fritidsverksamhet som handlar om idrott är 

följande: 

• Vid bidragsgivningen ska man kräva att de föreningar som får stöd verkar för jämställdhet. 

Medel till ungdomsverksamheten ska fördelas rättvist mellan pojkar och flickor.  

• Föreningarna ska fördela tilldelade lokaltider rättvist mellan könen. 
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• Utbudet på idrottsanläggningar ska vara sådant att det lockar både kvinnor och män  

(Växjö kommun 2002 s. 18). 

 

4.3.2 Uppföljning av jämställd idrottspolicy 
Under en granskning av Idrotts- och fritidsnämndens protokoll åren 2004 -2007 fanns inget ärende 

som handlade om uppföljning eller revidering av jämställdhetsplan inom idrotts- och 

fritidsförvaltningen. Inte heller gick det att finna någon rapportering om  antalet medlemmar i 

föreningarna uppdelat på kön samt antalet män och kvinnor på förtroendeposter inom 

föreningslivet som, enligt den jämställdhetsplan som nämndes i kapitel 4.4.2, varje år skulle 

revovisas (Karlskrona kommun 2003b). 

 

Det enda som gick att finna var en årlig revidering av den kommungemensamma 

jämställdhetsplanen som behandlar jämställdhetsfrågor hos kommunen som arbetsgivare 

(Karlskrona kommun 2008d). Inte heller i idrotts- och fritidsnämndens måldokument går det att 

finna något om jämställdhet. Ordet jämlikhet nämndes i ett övergripande mål, men där beskrevs 

varken mål eller aktiviteter som rör jämställdheten (Karlskrona kommun 2008c).  

 

I Kristianstads kommun ska det idrottspolitiska programmet som nämner jämställdhet revideras 

under 2008 för att resultera i ett nytt idrottspolitiskt program för 2009 (Kristianstads kommun 

2008c). I övrigt finns inga ärenden angående jämställdhet nämnda i protokoll för kultur- och 

fritidsnämnden under år 2004-2007. 

 

Växjö uppdaterade fritidsnämndens fritidspolitiska mål 2005 där jämställdhet och integration är ett 

område som nämns som ett av nio huvudmål (Växjö kommun 2005). Fritidsnämnden i Växjö 

beslutade på ett sammanträde i april 2008 att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att 

utreda hur resurserna inom idrotten fördelas mellan killar och tjejer. Förvaltningen ska undersöka 

bland annat hur tillgången till anläggningar och tränare ser ut och presentera undersökningen i 

december 2008 (Växjö kommun 2008a). 

4.3.3 Information på webbplatsen 
Den första oktober 2007 granskades Karlskronas, Kristianstads och Växjös webbplatser med syftet 

att se vilken information som är publicerad om jämställdhet. Ingen av kommunerna nämnde ordet 
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jämställdhet på förvaltningarnas förstasida. Inte heller gick det att hitta någon information om 

jämställdhetspolicy/jämställdhetsprogram för idrottsarbetet på förstasidan. Däremot hittades 

idrottspolitiska programmen i alla tre kommunerna där arbetet med jämställdhet och målen för 

arbetet beskrivs. Förutom det idrottspolitiska programmet har de tre kommunerna 

bidragsbestämmelserna lättillgängliga på webbplatserna där Växjö och Karlskrona ställer krav på 

arbete med jämställdhet inom föreningarna för att de ska kunna söka bidrag. Jämställdhet nämns 

inte i Kristianstads bidragsbestämmelser (Växjö kommun 2007c), (Karlskrona kommun 2007b),   

(Kristianstads kommun 2006). Vid sökning på ordet jämställdhet på respektive kommuns 

webbplats, alltså inte enbart på förvaltningarnas webbplatser kommer de idrottspolitiska 

programmen upp i alla kommunerna och i Växjö och Karlskrona kommer även information om 

bidragsbestämmelser samt årsredovisningar upp (Karlskrona kommun 2007a),(Kristianstads 

kommun2007),(Växjö kommun 2007a). 

 

4.4 Kommunernas satsningar på idrott 

4.4.1 Idrottsanläggningar 
Ungefär 12 % av idrottsrörelsens intäkter kommer från kommunernas kontantstöd i form av bidrag 

till föreningar. 1996 uppgick den totala summan av kommunernas kontantstöd till idrotten till 

944,4 miljoner kronor. Utöver detta kommer även kommunernas anläggningsstöd på 3,5 miljarder 

kronor per år. Anläggningsstödet innebär att kommunerna subventionerar föreningarnas hyra av 

kommunala anläggningar. I runda tal hälften av idrottsanläggningarna i Sverige ägs och drivs av 

kommuner och hälften av föreningarna (Prop. 1998/99:107 s. 14-16, 33). 

Enligt en undersökning som SCB publicerat uppger 68 procent av barn och ungdomar i åldrarna 

10–18 år att de minst en gång i veckan idrottar i någon klubb eller förening. Av pojkarna idrottar 6 

procent varje dag, 48 procent flera dagar i veckan och 14 procent en dag i veckan. Bland flickorna 

idrottar 4 procent varje dag, 41 procent flera dagar i veckan och 22 procent en dag i veckan. 

Närmare en fjärdedel av 10–18-åringarna uppger att de aldrig idrottar på sin fritid. (Statistiska 

Centralbyrån 2005 s. 51)   

 

Tabellerna nedan visar de tre kommunernas budget för 2008 vad gäller kostnader för olika 

anläggningar.  
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Figur 4. Satsningar på kommunala idrottsanläggningar 

 Karlskrona Kristianstad Växjö Andel barn som 

besöker fritidsanlägn. 

på fritiden % 

tjejer            killar       

Idrottshallar/ 

gymnastiksalar 

8 270 537 5 505 500 6 315 000 45  54  

Idrottsplatser/ 

fotbollsplaner 

4 872 418 4 304 300 5 585 000 24  54  

Simhallar 8 487 765 9 454 900 12 560 000 69  66  

Ishallar/uterink Uppg saknas 3 494 800 3 235 000 37  46  

Ridhus      1 132 590 Finns ej Finns ej 25 4 

 (Karlskrona kommun 2008),( Växjö kommun 2008b s.14), (Kristianstads kommun 2008), 

(Statistiska Centralbyrån. 2005 s. 54-55)   

I tabellerna ovan presenteras 2008-års budget för de tre kommunerna tillsammans med uppgifter på 

hur könsfördelningen ser ut. Uppgifterna i tabellen på andel barn som besöker fritidsanläggningar 

på fritiden är tagna ur Statistiska Centralbyråns (SCB) undersökning ”Barns villkor” och siffrorna 

speglar hur stor andel av tjejerna respektive av killarna som besöker någon av anläggningarna på 

fritiden. SCB:s undersökning är riksomfattande och avser Sveriges befolkning 

i åldrarna 16 år till 84 år. Undersökningen är en urvalsundersökning med en årlig urvalsstorlek 

på cirka 7 500 personer. I samband med dessa tematiska fördjupningar har föräldrar som 

intervjuats även fått frågor om sina barn och på så vis har barnens fritidsaktiviteter kartlagts 

(Statistiska Centralbyrån. 2005 s. 13-14, 54-55).  

 

Då dessa uppgifter inte är tagna från de tre kommunerna som uppsatsen fokuserar på gäller det att 

vara medveten om att verkligheten som den är kan skilja sig från verkligheten som beskrivs i detta 

kapitel, det vill säga att det kan förekomma vissa avvikelser i de olika kommunerna (Lundquist 

1993 s.109-110). Det enda sättet att få helt korrekta uppgifter är att genomföra observeringar i 

kommunernas alla anläggningar för att få fram uppgifter på vilka idrotter som använder sig av 

anläggningarna samt fördelningen procentuellt mellan dessa, hur stor del av tiderna i 

anläggningarna föreningarna har tillgång till samt slutligen hur stor del av föreningarnas tider som 
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nyttjas av tjejer. Då detta skulle vara mycket resurskrävande anser jag att det inte är genomförbart i 

en uppsats på denna nivå, men det skulle vara intressant med mer forskning inom det området.  

 

Siffrorna i figur 4 visar att anläggningarna främst är riktade mot idrotter där killar dominerar. 

Endast i Karlskrina stöttas den stora tjejidrotten ridsport med kommunägda anläggningar.  

4.4.2 Föreningsbidrag 
Kommunerna arbetar med idrottsfrågorna på liknande sätt när det gäller bidrag till föreningarna. 

Alla tre kommunerna ger olika bidrag till idrottsföreningar för att hjälpa föreningarna och för att 

stimulera till barn- och ungdomsverksamhet. Det finns ett flertal olika bidrag som föreningarna kan 

söka och de som finns i de tre kommunerna kommer att tas upp här.  

För att i de tre kommunerna kunna få kommunalt föreningsbidrag måste ett par kriterier vara 

uppfyllda. Dels måste föreningen det handlar om vara ideell och ha både säte och verksamhet inom 

respektive kommun. Föreningen ska fungera enligt demokratiska principer och använda sig av 

skriftligt utformade stadgar. Föreningen ska ha årsmöte där verksamhetsberättelse, ekonomisk 

berättelse, revisionsberättelse och där verksamhetsplanen godkänns. Dessutom ska föreningen ha 

en demokratiskt vald styrelse, valberedning och revisorer (Karlskrona kommun 2004 s. 3), 

(Kristianstads kommun 2006 )( Växjö kommun  2004 s. 2). 

 I Karlskrona ska skrivna mål finnas, likaså policy för både drogfrihet och jämställdhet. Föreningar 

i Karlskrona vara öppna för alla och arbeta för funktionshindrades medverkan. Verksamheten som 

ska verka positivt för ungdomars utveckling ska vara fri från droger och dopning. Föreningarna ska 

ha åtminstone tio medlemmar i åldern 7-20 år som betalar minst 50 kronor per år i medlemsavgift 

samt så ska ett medlemsregister på alla medlemmar föras (Växjö kommun 2004 s. 3). I Kristianstad 

ska föreningarna ha åtminstone 15 medlemmar i åldern 7-20 år för att vara bidragsberättigade 

(Kristianstads kommun 2006). Växjös föreningar ska för att kunna söka bidrag ha en policy där 

etik och rent spel, jämställdhet och integration samt alkohol, doping och droger tas upp och policyn 

ska ha formulerats i linje med Växjös fritidspolitiska mål (Växjö kommun 2004 s.2). De föreningar 

som erhåller bidrag ska ställa handlingar till kommunens förfogande vid förfrågan. De bidrag som 

finns för föreningarna får inte överstiga den ram kommunfullmäktige beslutat om inför ett nytt 

budgetår (Karlskrona kommun 2004 s. 3).  
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Nedan finns de olika bidragen som finns i Karlskrona, Kristianstad och Växjö, samt 

bestämmelserna som gäller för att föreningarna ska kunna få bidrag: 

 

Figur 5. Bidrag och bestämmelser i Karlskrona, Kristianstad och Växjö 
 

Bidrag 
Karlskrona 

Bestämmelser 

Kristianstad 

Bestämmelser 

Växjö 

Bestämmelser 

Grundbidrag Ja 
Medlemmar mellan 7-20 år 
Utgår enligt fast summa/antal 
medlemmar 
Handikappade har ingen 
åldersgräns för att få bidrag 

Nej 
 

Ja 
Ingår i verksamhetsbidraget. Samma 
bestämmelser som för att söka 
verksamhetsbidrag. 

Verksamhetsbidrag 
Aktivitetsstöd 

Ja 
Grundar sig på antal 
deltagare/aktivitetstillfälle. Minst 
3 deltagare/tillfälle, en timmes 
ledareledd aktivitet som är 
beslutad och planerad av styrelse 
el dyl och protokollförd. 
Närvarokort ska föras. 
 

Ja 
Bidrag utgår/deltagartillfälle. Minst 
10 betalande medlemmar i åldern 7-
20 år. Minst 200 
deltagartillfällen/redovisningsperiod. 
Minst 3 deltagare/tillfälle, en timmes 
aktivitet med gemensam samling 
och avslutning. 

Ja 
Minst 10 medlemmar i åldern 5-20 
år, minst 16 bidragsberättigande 
sammankomster.  

Lokalbidrag 
Lokalkostnadsbidrag 
Driftbidrag 
Hyresbidrag 

Ja 
Förening äger och driver 
lokal/anläggning, hyr av annan än 
kommunen, hyr lokal av 
kommunen (subventionering) 

Ja 
Föreningar som sköter den 
fortlöpande driften av anläggning 
eller av förening som hyr 
anläggning. 
 

Ja 
Förening som hyr, äger eller på 
annat sätt har kostnad för lokal eller 
anläggning. 

Investeringsbidrag Ja 
Bidrag för underhåll och 
upprustning, kan sökas av 
förening med egen 
lokal/anläggning. 

Ja 
Bidraget är avsett för nybyggnad, 
ombyggnad, större reparationer, 
inköp av större inventarier och 
maskiner . Gäller föreningens 
anläggning/lokal. 

Ja 
Bidrag till större förbättringsarbeten, 
nyanläggning av egen anläggning, 
inköp av inventarier eller maskiner. 

Projektbidrag 
Bidrag till särskilda 
insatser 

Ja 
Gäller för utveckling av 
verksamhet av jämställdhet, 
integration, funktionshindrade, 
insatser mot drogmissbruk, 
samarbetsprojekt, internationellt 
utbyte och vänortskontakter. 

Ja 
Projekt som ligger utanför 
föreningens ordinarie verksamhet. 
Fokus på områden som tas upp i 
idrottspolitiska programmet 
prioriteras. 

Ja 
Bidrag ges till insatser inom visst 
geografiskt område, viss målgrupp, 
projekt för att pröva nya metoder, 
nationell/internationell 
kontakt/tävlingsverksamhet, projekt 
som vänder sig till ungdomar som 
inte är medlemmar i någon förening. 

Ledarutbildningsbidrag Nej Nej Ja 
Bidrag för deltagande i 
central/regional 
ungdomsledarutbildning, 
anordnande av lokal utbildning. 

Startbidrag Ja 
Nystartad förening kan få bidrag 
för att underlätta uppstartandet av 
verksamhet. 

Nej Ja 
Bidrag utgår till nybildad förening 
under första verksamhetsåret. 

 (Växjö kommun 2007c) (Karlskrona kommun 2007b) 

(Kristianstads kommun 2006). 
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4.5 Tjänstemännens synpunkter på kommunernas jämställdhetsarbete 
För att ytterligare få en inblick i kommunernas arbete med barn och ungdomars idrottsfrågor ur ett 

jämställdhetsperspektiv har intervjuer med tjänstemän på den förvaltning i de tre kommunerna som 

arbetar med idrottsfrågor genomförts.  

Ann-Katrin Olsson och Per-Göran Holsbrink intervjuades i Karlskrona kommun. Båda arbetar på 

idrotts- och fritidsförvaltningen där Ann-Katrin är idrotts- och fritidschef och Per-Göran är chef 

över anläggnings- och bidragsverksamheten. I Kristianstad intervjuades Mats Gustafsson som fram 

till 1999 arbetade som fritidschef men som efter kultur och fritidsfrågorna slogs ihop nu arbetar 

som utvecklare när det gäller idrott och fritidsfrågor. Två tjänstemän som arbetar på kultur- och 

fritidsförvaltningen i Växjö kommun intervjuades. Den första respondenten är Carl-Bertil Löfqvist, 

fritidsintendent som har hand om föreningsfrågor så som bidrag till föreningar, lotteriverksamhet 

och lokalbokningar. Ann-Christin Eriksson intervjuades samtidigt som Carl-Bertil och Ann-

Christin arbetar som personalsekreterare och arbetar bland annat med jämställdhet och ska där se 

till barns intresse och behov. 

 De tre kommunernas tjänstemän anser att deras respektive kommun arbetar med 

jämställdhetsfrågorna. Bakgrunden till arbetet är olika, i Karlskrona har kommunens 

jämställdhetsarbete kritiserats av revisorerna och detta var startskottet på det nuvarande arbetet. I 

Karlskrona finns jämställdhetsfrågan belyst i idrotts- och fritidsnämndens målsättningar, i 

bestämmelserna när det gäller idrottshallar, anläggningar och bidrag. Respondenterna vet inte 

jämställdhetspolicyn efterlevs då dokumenten är för nya för att man ska kunna se hur efterlevnaden 

ser ut. Dock utvärderas fördelningen mellan killar och tjejer i idrottssammankomsterna och 

aktiviteterna gällande närvaro. Målet är att det ska vara 50% tjejer och vid intervjun var den totala 

andelen tjejer 40%. För att nå bättre siffror är det viktigt att satsa på kvinnligt nätverk för ledare, 

tränare och styrelseledamöter samt att informera om vikten av jämställdhet och vikten av både 

kvinnliga och manliga förebilder för barnen och ungdomarna.  

I Kristianstad försöker de arbeta med konkreta saker för att få igång processen med jämställt 

tänkande. I och med ett sådant arbetssätt så blir det ett frivilligt arbete utan kram och hot. 

Kommunen införde 1995-96 ett tjejbidrag på 150 000 kronor för att föreningarna skulle satsa på 

tjejer. Kristianstad har ingen skriven jämställdhetspolicy på grund av att det är många program och 

policys som efter att de är tagna hamnar långt ner i högen och att det då inte arbetas med det som 
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policy står för dock tas frågorna upp i det idrottspolitiska programmet. Tjänstemännen och 

politikerna i Kristianstad är ute och lyssnar och tar till sig den information och de åsikter som 

föreningarna och de aktiva har. Detta samt diskussioner om jämställdhet har bidragit till att 

kommunen satsat mer på idrottsfrågorna. Kristianstad är på väg att bli en breddidrottskommun men 

saknar elitidrott.  

Växjö profilerar sig som en jämställdhetskommun. Växjös bidragsregler gör att 

jämställdhetsarbetet enligt respondenterna inte kan bli mycket bättre. Till exempel satsar de lika 

mycket resurser på Östers damlag i division 1 som herrlaget i division 1. Dock menar de att 

förvaltningen skulle behöva arbeta mer för tjejernas idrottande i invandrartäta område där 

muslimska tjejer inte är med speciellt mycket. Detta tror de dels beror på att en muslimsk tjej inte 

kan ha manlig ledare eller idrotta tillsammans med killar och dels tror de att det kan vara svårt för 

tjejerna med klädseln, till exempel matchdräkt inom fotbollen med shorts eller baddräkter inom 

simningen. 

Ingen av respondenterna tror att vilka partier som styr påverkar arbetet med jämställdhet utan att 

frågan är viktig för alla partier. Dock lyfter respondenterna fram olika partier som utmärker sig i 

jämställdhetsfrågorna. 

En annan fråga som de alla är överens om är att de önskar mer samarbete med RF och att idrotten 

har mer att hämta om de lokala idrottsföreningarna gått ihop och samarbetat i deras 

påverkansarbete. Kommunerna anser inte att de har något större samarbete med RF. Inte heller 

anser de att staten påverkar deras satsningar. Istället är de överlag ganska kritiska till statens 

satsningar på idrott och önskar ett större engagemang från staten. Dessutom uttrycks på vissa håll 

en önskan om att staten ska styra kommunernas arbete med idrottsfrågor för att få frågorna att 

prioriteras högre. 
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5. Sammanfattning och avslutande diskussion 
I början på uppsatsen bildades tre frågeställningar för att uppsatsens syfte ska uppnås. De tre 
frågeställningarna är:  
 

• Vad är statens mål med idrottspolitiken och hur behandlas jämställdhet i idrottspolitiken? 

• Hur styr staten kommunernas och idrottsrörelsens arbete med barn och ungdomars idrott? 

• Hur arbetar de tre kommunerna Karlskrona, Kristianstad och Växjö med barn och 

ungdomars idrott ur ett jämställdhetsperspektiv? Vilka likheter och skillnader finns i 

arbetet?  

 

Nu i detta avslutande kapitlet ska jag återvända till frågorna och sammanfatta de svar jag funnit 

under arbetet med undersökningen. I teoriavsnittet konstruerade jag ett analysschema som här ska 

användas för att förklara hur arbetet med idrottens jämställdhet ser ut, det vill säga hur staten styr 

och hur de olika aktörerna påverkar varandra. Sedan ställde jag ett antal kriterier för att kunna 

avgöra hur kommunerna arbetar med jämställdhet inom idrotten samt att jämföra kommunerna 

med varandra. 

 

Staten har tre huvudmål formulerade för idrottspolitiken, nämligen att ge båda könen möjligheter 

att motionera och idrotta för att främja folkhälsan. Dessutom ska idrottspolitiken stödja 

idrottsrörelsen som är uppbyggd på ideellt engagemang och ge kvinnor och män positiva 

upplevelser av idrott som underhållning. Redan i huvudmålen för idrottspolitiken är 

jämställdhetsfrågan med. För staten är det viktigt att alla oavsett kön är aktiva inom idrotten. 

Dessutom finns jämställdhetsprogram och information om de jämställdhetsmål som dessutom 

utgör en stor del av huvudmålen för det idrottspolitiska arbetet. 

 

I analysschemat nedan visas vilket samband det finns mellan de fyra aktörerna staten, 

idrottsrörelsen, kommunerna och de enskilda idrottsföreningarna. Analysschemat som visar på hur 

de olika aktörerna påverkar varandra utgör en del av svaret på uppsatsens andra frågeställning.  
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Figur 6.  Analysschema om samarbete mellan aktörerna 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Staten som har givit Riksidrottsförbundet i uppdrag att fördela de statliga bidragen bland Sveriges 

idrottsföreningar ställer jämställdhetskrav på de föreningar som erhåller bidragen. På detta viset 

blir RF en viktig organisation både när det gäller att utföra de uppdrag staten ger men också för att 

säkerställa att statens krav på föreningarna följs vilket är ett viktigt statligt styrmedel för den 

jämställda idrotten. Detta sker genom att RF utformar - inom ramen av lagen för överlämnande av 

förvaltningsuppgifter till RF, förordningen och riktlinjerna - principer för kriterier, redovisning och 

dialog som förbunden och föreningarna måste följa för att få del av bidragen. RF har med andra 

ord stor betydelse för statens arbete med jämställd idrott då det är RF som implementerar statens 

beslut och krav. RF måste dessutom regelbundet återkoppla till staten.  

 

RF arbetar aktivt med jämställdhetspolicy och informerar om arbetet på bland annat webbplatsen. 

Här belyser RF problematiken och arbetar ständigt med nya rapporter som visar siffror på hur 

jämställdhetsarbetet sker och hur idrotten arbetar med frågorna. RF ställer också som ett led av 

statens krav jämställdhetskrav på föreningarna vid utdelning av statens bidrag. Dock visar figur 3 

att idrottsrörelsen inte är jämställd utan att kvinnorna har mindre inflytande än männen. 

 

Staten styr inte över kommunernas arbete med idrottsfrågor. Detta beror på att idrottsfrågan är en 

för kommunerna frivillig fråga att arbeta med. I och med att frågan är frivillig har kommunerna 

heller ingen skyldighet att rapportera till staten.  Ändå arbetar Sveriges kommuner med 

idrottspolitiska frågor.  

 

STAT 

Idrottsrörelsen Kommun 

Idrottsföreningar 

Återkoppling 

Krav/Stöd 
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Tredje frågeställningen handlar om de tre kommunernas Karlskrona, Kristianstad och Växjös 

arbete med idrottsfrågor. De kriterier som sattes upp sammanställs nedan och här påvisas om 

kommunernas arbete stämmer med kriterierna. På detta vis går det att jämföra de tre kommunernas 

jämställdhetsarbete inom idrotten. 

 

Figur 7. Jämförelse av kommunernas jämställdhetsarbete 

Kriterier 
Karlskrona 

 

Kristianstad 

 

Växjö 

 

Organisationen har en jämställdhetspolicy för idrottsarbetet. Ja Nej Ja 
 

Information om jämställdhetsarbetet/ jämställdhetspolicy finns 

lättillgängligt på organisationens webbplats 
Nej 
 

Nej 
 

Nej 
 

Organisationen ställer krav på att föreningarna arbetar med 

jämställdhet när bidrag ges. 
Ja Nej Ja 

 

Tjänstemännen upplever att organisationen arbetar med 

jämställdhetsfrågor gällande idrott.  
Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Utvärdering av uppsatta mål/policy Nej Nej Ja 
Jämställda satsningar på idrottsanläggningar? Nej Nej Nej 

 

Jämställdhetsarbetet ser olika ut i de tre kommunerna vilket också syns i tabellen ovan. Bäst 

arbetar Växjö och därefter kommer Karlskrona. De båda arbetar tydligare med jämställdhet än 

Kristianstad. Till exempel så har både Karlskrona och Växjö jämställdhetspolicy medan 

Kristianstad valt att vara utan. Ingen av de tre kommunerna informerade om jämställdhetsarbetet 

på webbplatsen vilket jag anser är bekymmersamt då varken invånarna eller idrottsföreningarna får 

vetskap om kommunernas arbete.  

 

 Alla kommuner arbetar med bidrag till idrottsföreningar men kriterierna och möjliga bidrag att 

söka skiljer sig åt emellan kommunerna.  

När det gäller kommunernas idrottsanläggningar anser jag att arbetet inte är jämställt. Här drar jag 

slutsatsen att kommunernas idrottsanläggningar riktar sig mot de idrotter där killar dominerar.  

 

Det är intressant att i intervjuerna med tjänstemännen inom kommunerna menade alla att frågorna 

var viktiga och att kommunerna arbetade med jämställdhet inom idrotten. Här gäller det dock att 
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vara medveten om vikten av att ta sig från utsagoplanet till informations- och verklighetsplanet 

(Lundquist 1993. 109-110).  Med detta menas att det inte är säkert att verkligheten ser ut så som 

den beskrivs.  

 

En personlig reflektion är att det är en brist att kommunerna inte styrs av staten i arbetet med 

idrottsfrågor och då också i arbetet med jämställdhet inom idrotten. Detta leder till ett 

jämställdhetsarbete som skiljer sig kommunerna emellan och som jag tror prioriteras lägre än om 

arbetet varit styrt. 

 

Det är viktigt ta upp frågan om uppsatsens validitet och reliabilitet. Det vill säga om jag i uppsatsen 

undersökt det som var menat att undersöka och hur tillförlitlig studien är (Lundquist 1993 s. 99). 

Jag anser att validiteten är hög då jag undersökt och svarat på de frågeställningar som uppsatsen 

bygger på. Gällande reliabiliteten är det svårare att bedöma då det material som använts inte kan 

bedömas som helt tillförlitligt. Detta beror på att det saknas forskning inom området vilket gör att 

antalet källor i uppsatsens undersökning är färre än vad som vore önskvärt. Dessutom anser jag att 

ytterligare en del av materialet är mindre tillförlitligt, nämligen intervjuerna med tjänstemännen 

vars syn på jämställdhetsarbetet skiljer sig från vad jag med hjälp av undersökningens kriterier 

kommit fram till. I och med detta drar jag slutsatsen att uppsatsens reliabilitet skulle vara låg om 

undersökningen enbart baserats på intervjuerna, men i och med att jag använde mig av ett flertal 

kriterier anser jag att reliabiliteten är hög. 

 

Avslutningsvis anser jag att det vore önskvärt med mer forskning inom området idrottspolitik och 

jämställdhet då det endast finns ett fåtal undersökningar. Både forskning på nationell, det vill säga 

statlig nivå samt på lokal och då på kommunal nivå saknas. Det finns viss forskning med 

anknytning till idrottspolitikens historia och sambandet mellan staten och RF, men nästan ingen 

aktuell forskning finns om kopplingen till jämställdhet. Det skulle vara intressant att ytterligare 

fördjupa sig i uppsatsens ämne i en framtida undersökning. Dels hade det varit intressant att forska 

om statens idrottspolitik ur ett jämställdhetsperspektiv för att kunna få fram uppgifter om hur 

arbetet med jämställdhet skett fram tills i dag. Dessutom skulle det vara intressant att genomföra en 

uppföljningsstudie för att få svar på hur de tre kommunernas arbete inom området utvecklas.  
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Bilagor 
Bilaga 1 
 
 Frågor till intervjuer 

 
1 Namn, ålder 
2 Vilken är din arbetsgivare? 
3 Vilka är dina arbetsuppgifter? 
4 Vad anser du om jämställdhet generellt sätt? Bra/dåligt? Motivera, vad är jämställdhet för 

dig? 
5 Om man ser till fritidssektorn i stort så anses denna ofta vara en mansdominerad sektor- 

stämmer detta? I så fall hur anser du att de satsar på kvinnlig idrott. 
6 Satsar en manlig chef inom fritidssektorn/manligt kommunalråd mer på killars idrotter än 

vad en kvinnlig sådan skulle göra? 
7 Arbetar kvinnliga chefer/politiker för tjejers idrotter? 
8 Tror du det skulle ha sett annorlunda ut om fritidssektorn varit dominerad av kvinnor? 
 
9 Vad anser du om din kommuns satsning på jämställdhet? 
10 Vad anser du om din kommuns satsning på idrott? 
11 Finns det någon policy för satsningar på jämställd idrott? 
12 Vad säger i så fall denna policy? 
13 Efterlevs jämställdhetspolicyn? 
14 Om inte hur ska man kunna ändra på detta? 
15 Arbetar kommunen aktivt för jämställdhet inom idrotten? Ge exempel på vad som görs. 
16 Vilka faktorer påverkar satsningarna? Ex media, tradition osv.  
17 Hur påverkar staten och idrottsrörelsen kommunens satsningar?  
18 Hur påverkar dessa faktorer kommunens satsningar? 
19 Påverkar idrottsföreningarna själv satsningarna? På vilket sätt i så fall. Ge exempel 
20 Påverkar företagen inom kommunen satsningarna? På vilket sätt i så fall? Ge exempel. 
21 Påverkar olika opinionsgrupper inom kommunen satsningarna? På vilket sätt i så fall? Ge 

exempel. 
22 Påverkar traditionen och historien inom kommunen satsningarna? På vilket sätt? Ge 

exempel. 
23 Tycker du att vilka partier som ”styr” kommunen påverkar satsningen på jämställd idrott? 

Förklara - ge exempel 
24 Vilka partier anser du vara mest positiva till arbete för ett jämställt samhälle, och då även 

en jämställd idrottssatsning?  



  

 


