
STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN

SPELAR ANDELEN KVINNLIGA UTÖVARE

NÅGON ROLL?

En kvantitativ studien om sambandet mellan andelen kvinnliga

utövare och den kvinnliga representationen i Sveriges

specialidrottsförbund

Tilda Espling Ek

Uppsats/Examensarbete: 15 hp

Program och/eller kurs: Statsvetarprogrammet

Nivå: Grundnivå

Termin/år: Ht/2022

Handledare: Moa Frödin Gruneau

Antal ord:                               8810



Abstract

En tredjedel av alla svenskar är engagerade i idrottsrörelsen på ett eller annat sätt och

föreningslivet i Sverige har haft en betydande roll för demokratin och dess framväxt i landet.

Trots idrottsrörelsens stora betydelse för både samhälle och individ vet vi väldigt lite om den.

För att börja kartlägga idrottens outforskade mark appliceras i den här studien politiska

teorier om kvinnlig representation. Om Jämställdhetsmål 2025 ska nås krävs en ökad

förståelse och ett progressivt arbete gällande den kvinnliga representationen. Därför

undersöker den här studien Hur andelen kvinnliga utövare i respektive specialidrottsförbund

påverkar den kvinnliga representationen i respektive specialidrottsförbund. Frågeställningen

besvaras med en tvärsnittsanalys med både bivariata och multipla regressionsanalyser, där

samtliga 74 specialidrottsförbund i Sverige ingår. Resultatet visar på ett positivt samband för

alla beroende variabler, men med en varierad signifikans. Andelen kvinnliga

förbundsstyrelseledamöter, andelen kvinnliga internationella representanter samt andelen

kvinnliga tränare har alla ett signifikant positivt samband för att andelen kvinnliga utövare

påverkar den kvinnliga representationen. Högre andel kvinnliga utövare leder till en högre

andel kvinnliga tränare, internationella representanter och förbundsstyrelseledmöter. Den här

studien bidrar till en ökad förståelse för hur Sverige i framtiden ska nå en jämställd

idrottsrörelse.

Nyckelord: Kvinnlig representation, idrott, gräsrotsrörelsens påverkan, normer, jämställdhet,

specialidrottsförbund, idrottspolitik
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1. Inledning

1.1 Idrott är politik

En tredjedel av alla svenskar är med i idrottsrörelsen på ett eller annat sätt. Det säger en hel

del om idrottens storlek och betydelse för svenska folket (RF, 2019b). De positiva effekterna

av att vara idrottsaktiv är så mycket större än “bara” de rent fysiska eller mentala aspekterna.

Idrott kan vara gemenskap, idrott kan vara ett sammanhang, idrott kan vara passion, idrott

kan vara framtidstro, idrott kan vara samarbete, idrott kan vara respekt, idrott kan vara

identitetsskapande. Men på samma gång kan idrotten också vara exkluderande, elitistisk,

korrupt, sexistisk, mansdominerad, uppoffrande och orättvis. Idrottsrörelsen är minst sagt

komplex och mångbottnad.

Demokratiutredningen från statens offentliga utredningar år 2000 pekar på att föreningslivet i

Sverige har haft en betydande roll för demokratin och dess framväxt i Sverige. Hur

föreningslivet har och fortfarande gagnar medborgarnas delaktighet samt möjliggör

medborgerligt inflytande. Föreningslivet utvecklar individens sociala kapital och

medborgaranda (SOU 2000:1). Två grundstenar i det demokratiska samhället. Gemenskapen

som finns i ett lag eller förening ger individen ett sammanhang och tillhörighet. Ett

sammanhang där man lär sig att samarbeta och respektera både sig själv och andra människor

(Wagnsson, 2017; Malm & Isaksson, 2017). Individen utvecklar förmågan att ha en egen

strävan och åsikt, samtidigt som hen kompromissar och samarbetar för ett långsiktigt

gemensamt mål (SOU 2000:1). Idrotten och föreningslivet är inte bara ett sammanhang som

ger en meningsfull fritid som räddar många unga från att hamna snett i livet med kriminalitet

och missbruk (Wagnsson, 2017; Malm & Isaksson, 2017). Det är också en demokratiskola, en

skola i medmänsklighet, demokratiska strukturer och samarbete (SOU 2000:1).

2016 utgjordes idrottsrörelsen av 47% kvinnor (Norberg et al, 2018) men män och kvinnor

deltar fortfarande inte på samma villkor (RF, 2022a; RF, 2019a; RF, 2022b; Svender &

Wahlgren, 2021; Svender & Nordensky, 2019). Svenska riksidrottsförbundet (RF)

presenterade 2017 Jämställdhetsmål 2025, vilket består av 6 huvudmål samt flertalet

underliggande delmål för att nå en jämställd idrott där alla har samma möjligheter att delta

och forma sitt idrottsliga deltagande. Se appendix för hela Jämställdhetsmål 2025.
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RF:s jämställdhetsmål gäller alla specialidrottsförbund (SF), stort som litet, mansdominerat

som kvinnodominerat (RF, 2019a). De mål den här studien fokuserar på är följande:

● kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ är representerade med minst

40 procent.

● valberedningar på alla nivåer består av lika antal kvinnor och män.

● andelen kvinnor respektive män på högre befattningar, till exempel

generalsekreterare/ förbundschef, sport-/ utbildnings-/ utvecklingschef eller liknande,

inom idrottens olika organisationer uppgår till minst 40 procent.

● andelen kvinnliga och manliga tränare inom respektive idrott uppgår till minst 40

procent (RF, 2019a)

Trots att idrotten är så viktig för både samhälle och individ vet vi väldigt lite om den.

Tidigare forskning har främst fokuserat på idrottens påverkan på hälsa och tillgängligheten

till att idrotta (Faskunger & Sjöholm, 2017). Men vad den fortsatta mansdominansen inom

idrotten beror på 2022 och vad som idag påverkar och upprätthåller den är relativt outforskad

mark. Att kontrollera och undersöka hur könsnormer, maktbalans och representationen ser ut

i specialidrottsförbunden är därför högst relevant. Har män och kvinnor samma möjligheter

och skyldigheter inom idrottsrörelsen? Speglar könssammansättningen på maktpositioner den

könssammansättningen som råder bland idrottsrörelsens deltagare? Når

specialidrottsförbunden de mål riksidrottsförbundet satt upp? Är det rimliga mål som

riksidrottsförbundet satt upp? Vilka vägar finns för att nå Jämställdhetsmål 2025. Min

uppsats syftar därför till att undersöka forskningsfrågan:

Hur påverkar andelen kvinnliga utövare i respektive specialidrottsförbund den kvinnliga

representationen i respektive specialidrottsförbund?

Frågan kommer att undersökas genom en kvantitativ tvärsnittsundersökning med ett

totalurval där alla Sveriges specialidrottsförbund ingår. Den data studien utgår ifrån är

insamlad från en rad olika rapporter och sammanställningar som alla har sitt ursprung från

riksidrottsförbundet men skiljer sig marginellt vilket år den är inhämtad (RF, 2022a; RF,

2019a; RF, 2022b; Svender & Wahlgren, 2021; Svender & Nordensky, 2019).
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Studien är strukturerad i fem olika delar. Första delen är ovanstående inledning där

forskningslucka, studiens syfte och frågeställning presenteras. Del två som följer här efter är

avsnittet för teori & tidigare forskning, där teorier och tidigare forskning presenteras både

inom politisk representation och idrottslig representation samt teorier om normers och

gräsrotsrörelsens påverkan. Den tredje delen är metod som beskriver uppsatsens

forskningsdesign, metod och data samt motiverar varför en kvantitativ studie med

regressionsanalys och statistisk design lämpar sig bäst. Fjärde delen innehåller studiens

resultat där presenteras att ett positivt samband mellan andelen kvinnliga utövare och

samtliga beroende variabler. Samt ett signifikant positivt samband mellan andelen kvinnliga

utövare och de beroende variablerna förbundsstyrelse, internationella representanter och

tränare. Uppsatsen avslutas sedan i del fem som består av diskussion och slutsats. Där

diskuteras vad variationen i signifikans kan bero på samt hur framtida arbete kan tänkas arta

sig.

2. Teori

2.1 Samhället och idrotten

Idrottsvärlden kan jämföras med hur samhället ser ut och har sett ut i stort, där

demokratisering och jämställdhet är en process som pågår på olika nivåer i samhället och i

idrottsvärlden. Det handlar inte bara om den absoluta toppen där besluten fattas, utan det

börjar någonstans hos de “vanliga” människorna vars röster faktiskt kan få en direkt

påverkan. Idrotten och politikens lika struktur med olika nivåer och institutioner samt en

strävan efter en demokratisk ordning understödjer tanken om att fungerar det på ett visst sätt i

politiken så är det inte helt otroligt att det fungerar på ett liknande vis inom idrotten. En

deltagande demokrati syftar till att medborgarna har möjligheter att välja och göra sin röst,

även om de inte aktivt deltar i alla frågor, inom alla områden alltid (Bystydzienski & Sekhon,

1999).

Så menar jag att man även kan se på hur kvinnliga utövare inom de olika

specialidrottsförbunden (SF) påverkar den kvinnliga representationen i organisationen bland

exempelvis ledare och styrelser i specialidrottsförbunden. Alla behöver inte alltid

demonstrera och slåss på barrikaderna för att få sin röst hörd eller få sin vilja och behov

tillgodosedda, utan deras blotta närvaro påverkar också. Det går att se som en inbyggd
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kontroll, en kontroll för att specialidrottsförbunden faktiskt jobbar för att nå Jämställdhetsmål

2025. En kontroll som är starkare ju fler kvinnliga utövare det är, ju fler kvinnliga utövare ju

svårare att förbise och bortprioritera deras vilja och behov. Precis som i samhället och

politiken så kan kvinnlig inkludering och insatser på lokal nivå inom idrotten också påverka

processer och kulturen på makronivå (Bystydzienski & Sekhon, 1999). Miki Caul (1999)

bidrar med ytterligare ett perspektiv som visar på hur andelen och närvaron av kvinnor bidrar

till en ökad representation på de högsta posterna. Caul har undersökt kvinnlig representation i

parlamentet över tid i tolv välutvecklade industriländer. Hennes undersökning visar på att om

ett parti har en stor andel kvinnliga anställda och medlemmar bidrar det till en ökad kvinnlig

representation bland partiets parlamentsledamöter (Caul, 1999). Vilket går hand i hand med

Johanna Adriaanses (2015) resonemang om att den kvinnliga representationen måste nå minst

30% för att verklig förändring ska ske (Adriaanse, 2015).

2.2 Varför är den kvinnliga representationen viktig?

Meredith L Weiss (1999) har intervjuat Jennifer Lee, i intervjun tar de upp hur så kallade

kvinnofrågor negligeras när kvinnor inte finns representerade. Lee menar att om personen

själv inte har upplevt problemet så tenderar personen ifråga att inte uppfatta det som ett

problem. Vilket både belyser vikten av substantiell representation av kvinnor på högsta ort.

Samt att utan kvinnor representerade högre upp så riskeras gräsrotskvinnornas perspektiv att

nonchaleras (Weiss, 1999).

Jorid Hovden (2006) för samma resonemang som Weiss (1999) om hur män som inte själva

upplevt situationen som ett problem inte heller ser det som ett problem, fast på området

organisatorisk representation inom den norska idrottsrörelsen. I hennes intervjustudie

framkommer en tydlig skillnad hur manliga och kvinnliga verkställande ledamöter ser på

könsordningen inom förbunden. De manliga ledamöterna som deltar i intervjustudien ser inte

könsbalansen som ett policyproblem som varken är brådskande eller viktigt, medan

kvinnorna i studien menar något helt annat. En av de kvinnor som intervjuas i studien vittnar

om hur hon upplever att det endast är de kvinnliga ledamöterna som tar upp och driver frågor

om könsordningen och dess problematik. Samt hur de ofta bemöts med tystnad och

oengagemang från de manliga kollegorna. Intervjupersonen beskriver hur hon känner sig

ensam i situationer när hon tar upp de här frågorna (Hovden, 2006, s. 46-47). Adriaanse
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(2015) fastslår att den kvinnliga representationen måste nå minst 30% för att de ska ske

någon form av förbättring eller reform i organisationens arbete, kultur, resultat och/eller

prestation (Adriaanse, 2015). Därför är det inte konstigt att kvinnorna i Hovdens studie

(2006) känner sig ensamma i situationer när frågor om könsbalans, normer och jämställdhet

diskuteras (Hovden, 2006).

Ovanstående kungör för varför kvinnlig representation behövs i de ledande positionerna, även

i specialidrottsförbunden. Kvinnors perspektiv behövs, vilket Weiss (1999) och Hovdens

(2006) studier är tydliga bevis på. Den som inte upplevt förtrycket tenderar att varken se det

eller identifiera det som ett problem (Hovden, 2006; Weiss, 1999). Hovden (2006)

åskådliggör hur bristen på kvinnlig representation i organisationen tenderar att förbise

problem med könsordning och normer. Men liknande samband går även att se på utövarsidan.

För desto färre kvinnliga utövare ett förbund har desto färre är det som kan vittna om

problematiken med exempelvis mansdominansen inom ett förbund eller förening. Desto färre

kvinnliga utövare det är i förbundet desto större är risken att deras röster, problem och behov

nonchaleras och marginaliseras. Precis det som tidigare nämnda kvinna i Hovdens studie

säger, hur hon ofta känner att står ensam när hon tar upp frågor som rör könsordning, genus

och normer etc. (Hovden, 2006, s. 46). Weiss (1999) och Hovdens (2006) artiklar visar på att

idrotten och politiken har många gemensamma nämnare, de ställs för liknande situationer och

problem. I och med det hävdar jag att det är fullt möjligt att, och bör, applicera politiska

teorier i ett idrottssammanhang.

2.3 Kvinnor är inte tillräckligt kompetenta

Ett av huvudmålen i riksidrottsförbundets Jämställdhetsmål 2025 är att “[d]et ska finnas lika

möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott.” (RF, 2019a) det preciseras delvis

i delmålet “andelen kvinnliga och manliga tränare inom respektive idrott uppgår till minst 40

procent: inom barn- och ungdomsverksamheten på föreningsnivån, vid

riksidrottsgymnasierna (RIG), vid nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU), vid SF:s

landslagsverksamhet” (RF, 2019a). I Sverige finns det en uppsjö med tränar- och

ledarutbildningar, både generella och grenspecifika (SISU, 2022). I de allra flesta idrotter

krävs det någon form av tränarutbildning för att få vara tränare oavsett nivå, desto högre nivå

desto högre utbildningskrav (SISU, 2022). För att ta handbollen som exempel så finns det
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utbildningskrav för såväl barntränare som landslagstränare, för att som tränare kunna klättra i

åldrar och divisioner så krävs det även att klättra utbildningsmässigt (SHF, 2022).

Utbildningskraven är nödvändiga för att säkerställa kompetensen rent idrottsligt bland

tränarna men också för att så långt det går garantera en bra träningsmiljö för såväl vuxna som

barn. Men det exkluderar också många från att vara tränare. Tränarrollen är mansdominerad i

Sverige på både förenings- och landslagsnivå, en stor faktor till det är att det är fler män som

har behörighet (Svender & Nordensky, 2019). Kunskap är makt och makt är just vad tränare

har, makt att påverka, influera, inspirera och sätta sin prägel på verksamheten. Risken med

mansdominansen i rollen som tränare är att förbunden går miste om många kvinnors potential

att bli bra tränare. Förbunden riskerar att gå miste om både idrottslig och social kompetens,

samt viktiga förebilder för idrottsaktiva barn och unga (SOK, 2021). Desto högre upp i

divisionerna en tränare florerar desto mer prestigefyllt är det, vilket i sig ofta är

respektingivande. Det inger respekt både hos de egna atleterna men också hos andra tränare i

föreningen och förbundet.

Kvinnors underläge gällande utbildning är inte unikt för idrotten utan liknande situationer

återfinns även i övriga samhället. Susan Leisure (1999) uppmärksammar eritreanska

kvinnors underläge i läskunnighet. Där en bristande läskunnighet resulterar i att kvinnor inte

har den kompetens som krävs för många yrken. Likheten mellan bristen på läskunnighet och

bristen på tränarutbildning är ett kunskapsglapp mellan män och kvinnor som resulterar i en

exkluderaringen av kvinnor från maktpositioner. I Eritrea skapades speciella program för

kvinnor för att lära sig läsa (Leisure, 1999), i ett idrottssammanhang hade det varit

tränarutbildningstillfällen för kvinnor. Idrottens satsningar på att få fler tjejer att fortsätta

idrotta även efter puberteten (Friends, 2021; Eliasson & Johansson, 2014) får liknande

resultat som de eritreanska läs-programmen, fler kompetenta kvinnor som är behöriga och

kan konkurrera om maktpositionerna (Leisure, 1999).

Fler kvinnliga utövare är en högst relevant aspekt i det här sammanhanget för att det

överhuvudtaget ska finnas minst 40% behöriga kvinnliga tränare 2025 (RF, 2019), då de allra

flesta tränare har bakgrund som aktiv inom sporten själva innan de blir tränare (Svender &

Nordensky, 2019). Fler kvinnliga utövare, fler potentiella kvinnliga tränare. Även om den

höga andelen analfabeter bland eritreanska kvinnor är ett otroligt mycket större och mer

komplext problem anser jag det går att se likheter, om än mer småskaligt inom idrotten.
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2.4 Normer

I kapitel 3 av “Democratization and women’s grassroots movements” (1999) så beskriver

Weiss den utbredd kvinnosynen i det singaporianska samhället där kvinnan ses som det

svagare könet. Både män och kvinnor i Singapore bidrar till att upprätthålla de traditionella

könsnormerna där män förväntas vara familjens överhuvud och försörjare medan kvinnor

förväntas ta hand om hemmet och markservicen. Hela 78% (1999) av de singaporianska

kvinnorna ansåg 1999 att männen alltid ska vara familjens överhuvud. En tydlig majoritet av

Singapores kvinnor varken tycker att jämställdhet är en viktig fråga eller driver frågan om

jämställdhet framåt (Weiss, 1999).

Weiss (1999) exempel visar tydligt hur könsnormer och patriarkala strukturer påverkar

samhället i stort och i synnerhet hur det påverkar synen på kvinnor. Att männen anses stå

högre i rang samt hur idealet för familjens överhuvud är en man, resulterar i ett

kvinnoförtryck. Det fenomenet menar jag går att likna med specialidrottsförbund med låg

andel kvinnliga utövare. Mansdominerade SF, sett till utövare, med utbredda mansnormer och

machokultur kan liknas med normerna och kulturen som råder i Singapore. Det finns en bild

av hur atleten ska se ut, agera och tillhöra för kön precis som att det finns en bild av hur

familjens överhuvud i Singapore ska se ut, agera och vara för kön (Weiss, 1999). På samma

sätt som Weiss teorier kan appliceras på atleterna kan de även appliceras på de

mansdominerade rollerna som tränare och landslagsledare. Där det finns en liknande bild för

hur en tränare ska uppträda och tillhöra för kön (Svender & Nordensky, 2019; Svender &

Wahlgren, 2021). Leisure (1999) driver ett liknande resonemang i sin studie om Eritrea, hur

normer sätter käppar i hjulet för kvinnor att karriärsklättra även om de är läskunniga (Leisure,

1999).

2.5 Kvinnorna på gräsrotsnivå påverkar

Mona Lena Krook (2008) skriver i sin artikel om kvoteringslagar för kvinnor i politiken och

hur det gett en positiv effekt för den kvinnliga representationen i flera länder. Hon tar upp vad

det är som gör att kvoteringslagar antas, en av hennes fyra konkreta anledningar är att just

kvinnor mobiliserar för förändring. Krook pekar på att förändringen har sin grund i

civilsamhället, att mycket drivs av en gräsrotsrörelse av kvinnor. Civilsamhällets kvinnor,

kvinnor som organiserar sig för “kvinnofrågor”, kvinnor i partier och samarbeten över
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partigränser mellan kvinnliga politiker. Det menar jag går att applicera även på idrotten. Dels

för att förstå vart idrotten idag står i jämställdhetsfrågan och vägen dit, men speciellt för att

förstå skillnaderna i graden av kvinnlig representation bland specialidrottsförbunden. Länder

och förbund går självklart inte att jämföra rakt av eller likställa med varandra men det finns

likheter som talar för att om det fungerar så när det gäller länder och stater kan det även

fungera så när det gäller idrotten (Krook, 2008).

Tidigare nämnda Weiss (1999) visar också hur gräsrotskvinnorna gör en faktisk skillnad.

Utan kvinnorna på gräsrotsnivå som driver så kallade kvinnofrågor så får de frågorna och

perspektiven inget utrymme alls, utan kvinnorna på gräsrotsnivå så ökar inte heller den

kvinnliga representationen på högre nivå. Weiss exempel visar tydligt hur bristen på driv

underifrån inte bidrar till någon förändring gällande jämställdhet. Vilket i sin tur har en stor

påverkan på hur den kvinnliga representationen ser ut i Singapore. Varken gemene kvinna

eller kvinnorörelsen i någon större utsträckning driver frågor om jämställdhet i hemmet,

utanför hemmet eller kvinnlig representation inom politiken (Weiss, 1999).

Krook (2008) pekar på att förändringen har sin grund i kvinnor på gräsrotsnivå inom

politiken. Om kvinnors engagemang i civilsamhället och politiken ger faktiska resultat i hur

en stat styrs borde liknande fenomen resultera i faktiska förändringar även inom idrotten.

Diane Sainsbury (2004) beskriver hur den kvinnliga representationen inom svensk politik har

skett i tre vågor. Där första vågen handlade om mobilisering av kvinnor på gräsrotsnivå som

ledde till ett institutionaliserat deltagande för svenska kvinnor. Det deltagandet och den

kvinnliga närvaron var en nyckel i den andra vågen. Kvinnligt institutionellt deltagande och

närvaro ledde till ökad kvinnlig politisk representation (Sainsbury, 2004). Idrottens lika

uppbyggnad och struktur, där det börjar med ett intresse och engagemang, något man brinner

för, precis som i politiken. Ett intresse och engagemang som sedan byggts på, utan att gå

miste om det ideella, med stora organisationer på olika nivåer, lokalt, regionalt, nationellt och

internationellt. Med en tydlig och uttalad hierarki där eliten präglas av yrkesmässig

professionalism. Idrotten och politikens lika struktur och uppbyggnad talar för att Sainsburys

(2004) teori om representationens vågor även går att applicera på idrotten.

Irene Lik Kay Tong (1999) poängterar också vilken betydande roll gräsrotsrörelserna spelat

och spelar för att förändring ska ske inom politiken. Likt Krook (2008) pekar på att den

verkliga skillnaden sker när gräsrotsrörelsen får gehör från högsta ort. Carly Adams och Julie
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Stevens (2007) belyser även gräsrotsrörelsens betydelse för att förändring ska ske. Men med

fokus på kanadensisk damhockey, samt för att fånga upp minoriteter och marginaliserade

grupper inom idrotten. De lyfter vikten av ett styre ovanifrån som tar in ett feministiskt

perspektiv som präglar verksamheten. Vilket går hand i hand med vad Kay Tong (1999) och

Krook (2008) säger om kombinationen av top-down styre och bottom-up påtryckningar i

samhället och politiken (Kay Tong, 1999; Adams & Stevens, 2007; Krook, 2008).

2.6 Varför min studie behövs

RF:s jämställdhetsmål gäller alla specialidrottsförbund, stort som litet, mansdominerat som

kvinnodominerat oberoende på hur könsbalansen bland utövarna ser ut (RF, 2019a), men

graden av jämställdhet och kvinnlig representation skiljer sig åt förbunden emellan

(Nordensky & Svender, 2019; Svender & Wahlgren, 2021; RF, 2022). Hur kommer det sig?

Hovden (2006) menar på att den kvinnliga representationen och könsordningen bland de

verkställande ledamöterna inom idrott är en spegling och konsekvens av mansdominansen

som råder bland idrottens utövare (Hovden, 2006).

Ovan nämnda författare visar på vikten av en jämställd representation samt konsekvenserna

av en ojämn könsordning inom såväl politik som idrott. De illustrerar även politikens och

idrottens många gemensamma nämnare som ligger till grund för min uppfattning att politiska

teorier kan och bör appliceras på idrotten. Kay Tong (1999), Krook (2008), Adams & Stevens

(2007), Sainsbury (2004) och Weiss (1999) visar på att förändring ovanifrån även den har

sina rötter underifrån. Det var kvinnorna som kämpade för sin rösträtt och kvinnorna som

kämpade för att få idrotta som gjorde det till verklighet för nästkommande generationer av

kvinnor. Den kvinnliga representationen på maktpositioner behövs för att tillföra perspektiv

och erfarenheter av att vara en kvinna i samhället, politiken eller idrotten (Hovden, 2006;

Weiss, 1999), men det börjar med att medborgare/kvinnor/atleter höjer sina röster och

engagerar sig på gräsrotsnivå (Weiss, 1999; Leisure, 1999; Hovden, 2006). Caul (1999) och

Adriaanse (2015) belyser båda vikten av att en högre andel kvinnor är representerade för att

förändring ska ske (Adriaanse, 2015; Caul, 1999).

Min uppsats syftar därför till att undersöka:
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Hur andelen kvinnliga utövare i respektive specialidrottsförbund påverkar den kvinnliga

representationen i respektive specialidrottsförbund.

Med hypotesen:

Desto högre andel kvinnliga utövare ett specialidrottsförbund har desto högre andel

kvinnliga representanter har specialidrottsförbundet.

Det ska jag undersöka genom en statistisk undersökning där alla Sveriges

specialidrottsförbund ingår. Undersökningen kommer gå ut på att varje förbunds könsbalans

bland utövarna jämförs med respektive förbunds könsbalans inom organisationen på de

beroende variablerna ledare, förbundsstyrelse, valberedningsledamöter, internationella

representanter, landslagsledare och generalsekreterare.

3. Metod

I följande del presenteras studiens metodkapitel innehållandes inhämtning av data, val av

forskningsdesign samt operationalisering av beroende variabler, oberoende variabel och

kontrollvariabler.

3.1 Data

Den data studien utgår ifrån är insamlad från en rad olika rapporter och sammanställningar

(RF, 2022a; RF, 2022b; Svender & Wahlgren, 2021; Svender & Nordensky, 2019). Den

oberoende variabeln andel kvinnliga utövare (RF, 2022b) är 2021 års sammanställning av

Sveriges alla specialidrottsförbund. Data för de beroende variablerna är inhämtade från olika

rapporter från olika år, siffrorna för förbundsstyrelser, valberedningsledamöter och

internationella representanter kommer från RF:s enkät om beslutandeorgans sammansättning

år 2020 (RF, 2022a). Data för generalsekreterare och landslagsledare är från 2019 (Svender

& Wahlgren, 2021) samt data för tränare kommer från 2017 (Svender & Nordensky, 2019).

Önskvärt hade varit att ha data för alla variabler från 2021, men då det inte är officiell data

hos RF hävdar jag det här är den bästa lösningen. All data är från 2017 eller senare vilket

innebär att det inte är något större årsspann samt alla variablers data är från antingen samma
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år eller efter 2017 som Jämställdhetsmål 2025 antogs. Det är av betydelse då det sattes upp

regleringar och mål för hur könssammansättningen i organisationerna skulle se ut (RF,

2019a).

All data kommer inte från samma år, därför skiljer sig antal observationer något variablerna

emellan, det med anledning av att förbund har både tillkommit och försvunnit genom

hopslagning eller nedläggning (RF, 2022a; RF, 2022b; Svender & Wahlgren, 2021; Svender

& Nordensky, 2019). Avvikande antal observationer beror också på att alla förbund inte har

landslagsverksamhet och/eller internationella representanter. Alla avvikande antal

observationer är kodade som missing data, det med anledning att inte exkludera något

förbund helt från studien vilket hade minskat generaliserbarheten. Just totalurvalet, att

samtliga förbund ingår i studien, är en av studiens främsta styrkor då det totala urvalet

resulterar i hög validitet och representativt urval (Esaiasson et al, 2017).

Jag har valt att undersöka de mål som är mätbara, i jämställdhetsmål 2025, och RF har siffror

på hur könsbalansen ser ut i respektive förbund. RF har formulerat målen som,

1.)“[k]vinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Inget kön

ska vara representerat med mindre än 40 procent.”,

2.) “andelen kvinnor respektive män på högre befattningar, till exempel generalsekreterare/

förbundschef, sport-/ utbildnings-/ utvecklingschef eller liknande, inom idrottens olika

organisationer uppgår till minst 40 procent.”,

3.) “andelen kvinnliga och manliga tränare inom respektive idrott uppgår till minst 40

procent: inom barn- och ungdomsverksamheten på föreningsnivån, vid

riksidrottsgymnasierna (RIG), vid nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU), vid SF:s

landslagsverksamhet.” (RF, 2019a)

De beroende variablerna är andelen kvinnor i förbundsstyrelsen, andelen kvinnor i

valberedningen, andel kvinnliga ledare, andel kvinnliga landslagsledare, andelen kvinnliga

internationella representanter och generalsekreterarens kön. Jag har kategoriserat de beroende

variablerna i 4 grupper efter egenskaper, grupp 1: generalsekreterare, grupp 2:

förbundsstyrelse och valberedning, grupp 3: internationella representanter och

landslagsledare samt grupp 4: tränare. För ovanstående beroende variabler har RF presenterat

statistik över hur könsfördelningen ser ut i varje specialidrottsförbund (Svender & Wahlgren,

13



2019 s. 34-35; RF, 2022a s. 3-4; RF; RF 2022b s. 81-82; Svender & Nordensky, 2019. s.

39-40).

3.2 Forskningsdesign

Uppsatsen syftar till att undersöka om andelen kvinnliga utövare i respektive

specialidrottsförbund påverkar andelen kvinnliga representanter i specialidrottsförbundens

organisation. För att undersöka om det finns ett samband däremellan lämpar sig en kvantitativ

studie med regressionsanalys och statistisk design bäst (Esaiasson et al., 2017).

Samtliga av Sveriges specialidrottsförbund inkluderas i studien, med anledning av öka

generaliserbarheten samt identifiera skillnader och likheter mellan analysenheterna,

specialidrottsförbunden. För att identifiera likheter och skillnader mellan alla 74 förbund

faller valet på en tvärsnittsdesign (crosssectional analysis), vars styrka är att jämföra många

analysenheters likheter och skillnader. Studien går dock miste om analysen för förändring

över tid, men eftersom studiens syfte är att undersöka hur andelen kvinnliga utövare påverkar

den kvinnliga representationen vid ett tillfälle och inte över tid så passar tvärsnittsdesign bra

(Teorell & Svensson, 2007).

3.3 Beroende variabler

Jag kommer att undersöka hur andelen kvinnliga utövare i specialidrottsförbunden påverkar

den kvinnliga representationen i specialidrottsförbundens organisation. Den organisatoriska

representationen av kvinnor kommer att undersökas på 6 beroende variabler

generalsekreterare, andelen kvinnliga förbundsstyrelseledamöter och andelen kvinnliga

valberedningsledamöter, andelen kvinnliga internationella representanter och andelen

kvinnliga landslagsledare samt andelen kvinnliga tränare. De beroende variablerna kommer

att presenteras i de grupper som tidigare nämndes.

Generalsekreterare

Generalsekreterare är den högsta maktpositionen inom specialidrottsförbunden. En ärofylld

position med hög status. Eftersom jag undersöker den kvinnliga representationen i

specialidrottsförbunden så är det en högst relevant variabel att ha med. Det skulle kunna vara
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så på det stora hela är det en jämn representation men kvinnor främst, eller endast, är

representerade på lägre nivå medan männen sitter på de prestigefyllda uppdragen. Där blir

generalsekreterare en viktig variabel för att se hur fördelningen ser ut status- och

maktmässigt.

I undersökningen är generalsekreterare kodat som en dummyvariabel där kvinna är kodat som

1 och man är kodat som 0, varje förbund har endast en generalsekreterare vilket gör att det

inte går att mäta procentuellt. Jag undersöker om andelen kvinnliga utövare i förbundet

påverkar om förbundet har en kvinnlig eller manlig generalsekreterare.

Förbundsstyrelse & Valberedning

Förbundsstyrelsen styr och kontrollerar verksamheten och förbundets övergripande arbete.

Dess ledamöter har mycket makt över bland annat vilka frågor som ska prioriteras, vilka

policys som fastställs och hur resurser fördelas. Valberedningen föreslår ledamöter till

förbundsstyrelsen, de både har därför en central roll för en jämställd idrottsrörelse. Sett till

delarna om substantiell representation i teoridelen så spelar det roll vem som sitter i styrelse

och valberedning, kvinnors representeras bäst av kvinnor (Hovden, 2006; Weiss, 1999). Det

är positioner med hög status inom varje förbund oberoende idrott, men vissa idrotters

förbundsstyrelse har mer makt och status utanför det egna förbundet än andra, beroende på

idrottens storlek och status i Sverige. Variablerna mäts på skalan 0-100 (%).

Internationella representanter & Landslagsledare

Landslagsledare och internationella representanter är ofta, bortsett från elitidrottare, ansiktet

utåt för sporten och präglar i stor utsträckning såväl det sportsliga som kulturen inom

förbundet. Landslagsledare är det mest prestigefyllda tränaruppdraget en tränare kan ha i

Sverige. Både internationella representanter och landslagsledare kan få relativt mycket

utrymme i media, beroende på idrott. Samt det är roller med hög status inom förbundet, men

kan också ha en hög samhällelig status utanför det egna förbundet beroende på idrott. Att

vara förbundskapten för exempelvis herrlandslaget i fotboll eller ishockey är en status- och

maktfaktor även utanför det egna förbundet, vilket kanske inte gäller för exempelvis Cricket.

Variablerna mäts båda på skalan 0-100 (%).

Tränare
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Variabeln tränare är en komplex variabel då den rymmer otroligt många representanter som

florerar på olika nivåer som resulterar i en väldig variation i ersättning, status och makt. Det

finns en tydlig hierarki bland tränare både inom ett lag, inom en förening, inom ett förbund

men också mellan föreningar och idrotter. Det alla tränare dock har gemensamt är att de är

ytterst ansvariga och präglar miljön som utövarna vistas i, oavsett om det handlar om bollekis

för barn eller elitserien. Tränarrollens betydelse är stor på alla nivåer, däremot varierar status,

ersättning och maktposition väldigt mycket, beroende på vilken typ av tränare, nivå samt

idrott. Utan tränare finns det ingen idrott, därför är det en högst relevant variabel att ha med i

undersökningen. Variabeln mäts på skalan 0-100 (%).

3.4 Oberoende variabel

Studiens oberoende variabel är andelen kvinnliga utövare, i respektive specialidrottsförbund.

Den mäts på skalan 0-100 (%) kvinnor där varje SF är en analysenhet.

3.5 Kontrollvariabler

Kontrollvariabler är viktigt i studien för att det inte ska finnas ett spuriöst samband mellan

den oberoende och den beroende variabeln, genom att inkludera kontrollvariabler i

undersökningen kontrolleras det för att inte andra variabler påverkar sambandet (Esaiasson et

al., 2017).

Förbundets storlek

Kontrollvariabeln Förbundets storlek mäts i antal utövare totalt i specialidrottsförbundet,

Förbundets storlek kan ses som huvudkontrollvariabeln då den ligger som kontroll i studiens

alla undersökningar. Förbundets storlek påverkar möjligheten att nå ut till nya utövare, då

större idrotter och förbund generellt sett får mer publicitet och mediautrymme än mindre

idrotter och förbund. De högre mediatrycket på större förbund kan även tänkas påverka den

kvinnliga representationen i förbundets organisation. Publiciteten kan fungera som en

kontroll som kan “tvinga” förbundet att arbeta progressivt med exempelvis

jämställdhetsfrågor och kvinnlig representation. Ett större förbund har även större potentiell

möjlighet att ha större andel kvinnliga utövare än ett litet förbund då det större förbundet har

större möjligheter att täcka in ett större geografiskt uppfångsområde av utövare.
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Övriga kontrollvariabler

Övriga kontrollvariabler, antal platser i förbundsstyrelsen, antal valberedningsledamöter,

antal internationella representanter och antal landslagsledare, är endast inkluderade i varsin

undersökning då de är specifika för just den undersökningen. Samtliga mäts i antal. De är till

för att kontrollera att det inte är antalet platser som påverkar sambandet mellan oberoende

och beroende variabel. Exempelvis är medelvärdet för antal valberedningsledamöter 3,9

ledamöter. Har ett förbund tre ledamöter i valberedningen är det omöjligt för förbundet att nå

Jämställdhetsmål 2025 att det ska vara en lika fördelning män och kvinnor i valberedningen.

Därför har jag valt att kontrollera för antal platser i förbundsstyrelsen, antal

valberedningsledamöter, antal internationella representanter och antal landslagsledare, för

att minska risken att resultatet blir missvisande på grund av antal platser inte möjliggör en

könsbalans som når målet. Men också för att kontrollera för om det skulle vara att ett högre

antal bidrar till en högre andel kvinnliga representanter.

4. Resultat

I följande avsnitt presenteras resultaten av undersökningen. Först presenteras en deskriptiv

tabell över alla variabler. Efterföljt av en regressionstabell med bivariata regressionsanalyser

utan kontrollvariabler för samtliga beroende variabler. Resultaten med kontrollvariabler

presenteras sedan i fyra tabeller med multipla regressionsanalyser i följande ordning,

generalsekreterare, förbundsstyrelser och valberedning, internationella representanter och

landslagsledare och sist tränare. Tabellerna är sorterade efter de beroende variablernas

egenskaper.

4.1 Deskriptiv statistik

Tabell 1. Deskriptiv statistik på samtliga variabler

(1)
Variabel

(2)
Observationer

(3)
Medelvärde

(4)
Std. dev.

(5)
Mini

(6)
Max

Total % kvinnor i
respektive SF

74 38.13514 17.93621 11 98

Generalsekreterare 72 .3333333 .4747127 0 1
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% kvinnor i
förbundsstyrelse

71 47.94366 11.12126 15 88

% kvinnor i
valberedning

71 45.87324 12.05574 20 67

% kvinnor bland
internationella
representanter

59 32.67797 31.14285 0 100

% kvinnor bland
landslagsledare

67 24.79104 21.78792 0 100

% kvinnor bland
tränare

71 29.66197 20.59608 0 97

Antal utövare 74 84899.11 183560.3 1336 1312858

Platser i
förbundsstyrelse

71 7.887324 1.769175 5 16

Platser i
valberedning

71 3.943662 1.29711 2 9

Antal
internationella
representanter

59 5.491525 5.553417 1 25

Antal
landslagsledare

67 10.31343 13.18885 1 78

Tabell 1 är en sammanställning av information över alla variabler som ingår studien av

kvinnlig representation i Sveriges specialidrottsförbund. Där kan vi utläsa att antalet

observationer skiljer sig variablerna emellan, det finns två anledningar till det. Först och

främst så är variablernas data från olika år, under tidsspannet som studiens data spänner över

har det både bildats nya förbund och försvunnit förbund på grund av nedläggningar och

sammanslagningar. Vilket gör att det inte finns data på alla variabler för alla förbund. Den

andra anledningen till att antalet observationerna skiljer sig åt är att alla förbund inte har

internationella representanter och landslagsverksamhet. Något tabellen också visar är att

förbunden skiljer sig åt väldigt mycket i både storlek och procent kvinnliga utövare, se rad 2

och 9.

Vi ser också att det endast är variabeln förbundsstyrelser som lever upp till Jämställdhetsmål

2025, men det endast på totalen. Medelvärdet för alla förbund når målet men varje enskilt
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förbund når inte målet. Målet för valberedningen är att platserna ska vara lika fördelade

mellan könen, medan resterande beroende variablers mål är att inget kön ska vara mindre

representerat än 40%. Därför når inte variabeln valberedning målet på totalen. Vi ser i

kolumn 5 och 6 att det är en stor variation förbunden emellan, från 15% kvinnliga

representanter till 88% kvinnliga representanter i förbundsstyrelserna. Något mindre

variation, 20%-67%, ser vi gällande den kvinnliga representationen i specialidrottsförbundens

valberedningar.

Trots att variablerna internationella representanter och landslagsledare är inkluderade i

samma mål om att inget kön ska vara mindre representerat än 40% ser vi att ingen av de

variablerna når upp till målet på totalen. Samt det är en maximal variation förbunden emellan

på båda variablerna. Även variabeln tränare ingår i samma mål, där kan vi utläsa ett liknande

resultat där totalen inte når målet och det finns en stor variation förbunden emellan, 0% till

97% kvinnliga tränare.

De fyra sista raderna sammanfattar kontrollvariablerna över antal platser de beroende

variablerna förbundsstyrelser, valberedningsledamöter, internationella representanter och

landslagsledare har. Även där ser vi en relativt stor variation på antal platser, speciellt på

internationella representanter och landslagsledare.

4.2 Samtliga beroende variabler

Tabell 2.  Regressionstabell för samtliga beroende variabler

Generalse
kreterare

% kvinnor
i
förbundss
tyrelse

% kvinnor
i
valberedn
ing

% kvinnor
bland
internatio
nella
represent
anter

% kvinnor
bland
landslagsl
edare

% kvinnor
bland
tränare

Total %
kvinnor i
respektive
SF

0.00360
(1.10)

0.329***
(5.30)

0.128
(1.63)

0.668**
(3.35)

0.149
(0.98)

1.003***
(9.78)

_cons 0.199
(1.47)

35.37***
(13.49)

40.99***
(12.39)

6.310
(0.72)

19.19**
(3.04)

-7.056
(-1.73)
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N 72 71 71 59 67 71

R-sq 0.017 0.290 0.037 0.165 0.014 0.581

I Tabell 2 ser vi en regressionstabell över samtliga beroende variabler utan några

kontrollvariabler, där kan vi utläsa att alla har ett positivt samband vilket går hand i hand med

studiens hypotes. Det finns en blandning mellan signifikanta samband och icke signifikanta

samband. Starkast samband finner vi för tränare och svagast för landslagsledare. Förutom

tränare har även förbundsstyrelse och internationella representanter ett signifikant samband

medan generalsekreterare, valberedning och landslagsledares samband saknar signifikans.

Även om variablerna generalsekreterare, valberedning och landslagsledare saknar signifikans,

vilket indikerar att sambandet inte är systematiskt, är det fortfarande intressant och teoretiskt

värdefullt att redogöra för samt diskutera resultaten.

4.3 Generalsekreterare

Tabell 3. Regressionstabell för generalsekreterare med kontrollvariabel

(1)
Generalsekreterare

(2)
Generalsekreterare

Total % kvinnor i respektive
SF

0.00360
(1.10)

0.00393
(1.21)

Antal utövare -0.000000464
(-1.54)

_cons 0.199
(1.47)

0.227
(1.68)

N 72 72

R-sq 0.017 0.050

Undersökningen av hur andelen kvinnliga utövare påverkar om det är en kvinnlig

generalsekreterare i förbundet visar på ett positivt samband om än utan signifikans. Det finns

alltså ingen systematik för resultatet, det kan vara slumpen som gör att det ser ut som det gör.

Även med kontroll för totalt antal utövare kvarstår sambandet.
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4.4 Förbundsstyrelse & Valberedning

Tabell 4. Regressionstabell för förbundsstyrelser och valberedning med kontrollvariabler

(1)
% kvinnor
i
förbundss
tyrelse

(2)
% kvinnor
i
förbundss
tyrelse

(3)
% kvinnor
i
förbundss
tyrelse

(4)
% kvinnor
i
valberedn
ing

(5)
% kvinnor
i
valberedn
ing

(6)
% kvinnor
i
valberedn
ing

Total %
kvinnor i
respektive
SF

0.329***
(5.30)

0.329***
(5.26)

0.327***
(5.20)

0.128
(1.63)

0.124
(1.58)

0.120
(1.52)

Antal
utövare

0.0000002
30
(0.04)

0.0000072
1
(0.94)

Platser i
förbundsst
yrelse

0.213
(0.33)

Platser i
valberedni
ng

1.101
(1.00)

_cons 35.37***
(13.49)

35.36***
(13.21)

33.78***
(6.14)

40.99***
(12.39)

40.49***
(12.07)

36.95***
(7.07)

N 71 71 71 71 71 71

R-sq 0.290 0.290 0.291 0.037 0.050 0.051

Förbundsstyrelse och valberedning som till sitt arbete är relativt lika då båda arbetar rent

organisatoriskt inom förbunden får relativt olika resultat. I Tabell 4 ser vi att andelen

kvinnliga utövare har en signifikant positiv påverkan på den procentuella andelen kvinnor i

förbundsstyrelserna men inte i valberedningarna. Vi ser också att trots kontrollvariablerna

kvarstår sambandet för både förbundsstyrelserna och valberedningarna.

4.5 Internationella representanter & Landslagsledare

Tabell 5. Regressionstabell för internationella representanter och landslagsledare med

kontrollvariabler
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% kvinnor
bland
internatio
nella
representa
nter

% kvinnor
bland
internatio
nella
representa
nter

% kvinnor
bland
internatio
nella
represent
anter

% kvinnor
bland
landslagsl
edare

% kvinnor
bland
landslagsle
dare

%
kvinnor
bland
landslags
ledare

Total %
kvinnor i
respektive
SF

0.668**
(3.35)

0.667**
(3.32)

0.658**
(3.27)

0.149
(0.98)

0.158
(1.04)

0.147
(0.95)

Antal
utövare

0.00000221
(0.12)

-0.0000139
(-0.99)

Antal
internation
ella
representa
nter

-0.357
(-0.52)

Antal
landslagsle
dare

0.0181
(0.09)

_cons 6.310 6.107 8.644 19.19** 20.07** 19.07**

N 59 59 59 67 67 67

R-sq 0.165 0.165 0.169 0.014 0.029 0.015

Den kvinnliga representationen bland internationella representanter har ett positivt signifikant

samband med procenten kvinnliga utövare i förbundet medan sambandet är positivt men inte

signifikant när det gäller landslagsledare. Sambandet kvarstår även vid kontroll för

kontrollvariablerna antal utövare, antal internationella representanter samt antal

landslagsledare.

4.6 Tränare

Tabell 6. Regresssionstabell för tränare med kontrollvariabel

% kvinnor bland tränare % kvinnor bland tränare

Total % kvinnor i respektive
SF

1.003***
(9.78)

1.012***
(9.82)
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Antal utövare -0.00000831
(-0.96)

_cons -7.056
(-1.73)

-6.666
(-1.63)

N 71 71

R-sq 0.581 0.586

Tabell 6 ovan visar ett mycket starkt och signifikant samband mellan andelen kvinnliga

utövare och andelen kvinnliga tränare i specialidrottsförbunden. Med kontrollvariabeln antal

utövare kvarstår både signifikans och samband.

4.7 Sammanfattning av resultat

Alla resultat visar på ett positivt samband, däremot är sambandet endast signifikant för

förbundsstyrelser, internationella representanter och tränare. Resterande samband kan vara

slumpmässiga. I följande avsnitt kommer jag diskutera vad skillnaderna kan bero på samt

vilka eventuella slutsatser som kan dras från den här studien.

5. Slutsats & Diskussion

Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan andelen kvinnliga

utövare i ett förbund och andelen kvinnliga representanter i förbundet. Det genom att besvara

frågan: Hur påverkar andelen kvinnliga utövare i respektive specialidrottsförbund den

kvinnliga representationen i respektive specialidrottsförbund? Min hypotes var: Desto högre

andel kvinnliga utövare ett specialidrottsförbund har desto högre andel kvinnliga

representanter har specialidrottsförbundet. Studiens fyra undersökningar med

generalsekreterare, förbundsstyrelse & valberedning, internationella representanter &

landslagsledare samt tränare som beroende variabler, samtliga med andelen kvinnliga utövare

som oberoende variabel, visar på ett positivt samband. Studiens hypotes stämmer överens

med resultaten i samtliga av studiens undersökningar, däremot med varierande övertygelse.
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Variationen är det mest intressant i resultatet. Resultatet för hur andelen kvinnliga utövare

påverkar andelen kvinnliga tränare sticker ut med sitt mycket starka och signifikanta

samband. Det kan bero på att tränarrollen skiljer sig otroligt mycket från de andra beroende

variablerna. Både sett till rollens karaktär och arbete men också sett till tröskeln för att bli

tränare. Den tröskeln är betydligt lägre jämfört med resterande, främst på grund av att alla

nivåer av föreningstränare är inkluderade i den data studien utgår ifrån. Om undersökningen

endast hade innehållit tränare på högsta nivå tänker jag att resultatet varit mer likt sambandet

för landslagsledare, ett betydligt svagare positivt samband utan signifikans. Generellt sett går

det att tolka som att kvinnor har krossat glastaket för att få tillträde till rollen som tränare,

men att det finns glastak kvar att krossa för att få tillträde till de högsta positionerna.

Skillnaden mellan hur andelen kvinnliga utövare påverkar andelen kvinnor i

förbundsstyrelser och andelen kvinnor i valberedning, är inte lika självklar och förutsägbar

som resultatet för hur andelen kvinnliga tränare påverkas. Förbundsstyrelse och valberedning

har med blotta ögat relativt lika karaktär utav ett “kontorsjobb” relativ långt ifrån det rent

sportsliga. Positioner som inte kräver några egentliga egna meriter inom idrotten i fråga för

att vara kvalificerad, speciellt jämfört med landslagsledare där det enda som betyder något är

meriter inom idrotten. Andelen kvinnor i förbundsstyrelser och valberedning kan även tänkas

påverkas av RF kvoteringsregler på ett liknande vis. Just för att det inte främst handlar om

kompetens inom den specifika idrotten utan den kompetens som krävs går att finna på andra

områden i samhället, exempelvis i övriga föreningslivet, politiken eller inom företagssfären.

Trots de, på förhand, tänkta likheter skiljer de positiva sambandens styrka undersökningarna

emellan. Där det finns ett signifikant samband för att andelen kvinnliga utövare påverkar

andelen kvinnliga förbundsstyrelseledamöter positivt medan signifikansen i sambandet

mellan andelen kvinnliga utövare och kvinnliga valberedningsledamöter saknas. Att notera är

även att kontrollvariablerna lämnar sambandet nästintill oförändrat, samt att de två

variablerna är närmast att nå Jämställdhetsmål 2025. Generellt sett, medelvärdet av alla

förbunds sammansättning av ledamöter, når specialidrottsförbunden målet om att inget kön

ska vara mindre representerat än 40% när det gäller förbundsstyrelser. Målet för

sammansättningen av valberedningen är satt något högre än för resterande, att det ska vara en

lika fördelning mellan män och kvinnor. Medelvärdet bland förbunden är att 47% av

valberedningen utgörs av kvinnor. Vad kan skillnaden i signifikans då bero på?
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Beror det signifikanta sambandet gällande förbundsstyrelserna att det faktiskt ligger närmare

det sportsliga? Även om ingen av ledamöter posterna kräver någon rent grenspecifik

bakgrund, så arbetar förbundsstyrelserna med många sportsliga frågor till skillnad från

valberedningen vars främsta uppgift är att föreslå ledamöter till förbundsstyrelsen. Är det då

mer lockande för den tidigare atleten att söka sig till att arbeta i förbundsstyrelsen än

valberedningen? Om man tar avstamp i det resonemanget så kan kvinnorna i valberedningen

tänkas komma från andra sfärer än den egna idrotten, för uppenbarligen har

kvoteringsreglerna fungerat för både förbundsstyrelser och valberedningar (se tabell 1). Men

om inte de kvinnliga ledamöterna i valberedningarna främst kommer från att ha varit utövare

inom den egna idrotten kan det vara en förklaring till att det inte finns ett signifikant samband

för att andelen kvinnliga utövare skulle påverka den kvinnliga representationen i

valberedningen.

Skillnaden vi ser gällande internationella representanter och landslagsledare anser jag dock

inte går att tolka på samma sätt. Båda har en mycket tydlig idrottslig koppling. Där både

landslagsledare och internationella representanter ofta har en egen framstående karriär som

utövare i bagaget. Värt att notera är också att ingen av variablerna, internationella

representanter och landslagsledare, generellt sett når upp till RF:s mål om minst 40% av varje

kön. Skillnaden i signifikans här betyder alltså att fler kvinnliga utövare i förbundet påverkar

andelen kvinnliga internationella representanter men att det inte finns någon garanti att

samma positiva utveckling skulle gälla för andelen kvinnliga landslagsledare. Att det positiva

sambandet undersökningen visar för att andelen kvinnlig utövare påverkar andelen kvinnliga

landslagsledare kan vara ett slumpmässigt positivt samband.

Jag hävdar att avsaknaden av signifikans i resultatet för hur andelen kvinnliga utövare

påverkar andelen kvinnliga landslagsledare går att koppla till teorierna om kvinnors bristande

kompetens. I de allra flesta förbund är det inte “bara” att avsluta sin karriär som aktiv utövare

och gå rakt in i rollen som landslagsledare, det krävs en rad tränarutbildningar, licenser och

erfarenheter (Sveder & Nordensky, 2019). Finns det helt enkelt inte tillräckligt många

kvinnor med den kompetens som krävs för att nå minst 40% kvinnliga landslagsledare?

Eftersom det är variablerna tränare och landslagsledare som har längst kvar till att nå målet

om minst 40% av varje kön, är då andelen kvinnliga tränare en mellanliggande variabel som

påverkar andelen kvinnliga landslagsledare? Så tänker jag då det krävs en gedigen utbildning

och meritlista för att vara aktuell för rollen som landslagsledare. Det är en fråga för framtida
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forskning att undersöka för att få en förståelse för hur Jämställdhetsmål 2025 ska uppnås

samt för att ge både RF och SF de verktyg som behövs för att nå och bibehålla en jämställd

verksamhet.

Om det är så att andelen kvinnliga tränare är en mellanliggande variabel för att nå målet om

att det minst ska finnas 40% kvinnliga landslagstränare. Resonerar jag att en förebyggande

åtgärd skulle kunna vara större andel kvinnliga utövare. Då steget från att själv vara aktiv

utövare till att bli tränare är otroligt mycket mindre än att inte ha en egen aktiv bakgrund

inom sporten (Sveder & Nordensky, 2019). Om då tränare är en mellanliggande variabel för

att andelen kvinnliga landslagsledare ska öka, är det en flerstegsraket för att det ska ske en

förändring bland andelen kvinnliga landslagsledare. Den processen hade kunnat se ut så här:

Tabell 7. Förklarande tabell över hur ökningen av andelen kvinnliga landslagsledare kan se ut

(1)
Förbunden arbetar
för att öka andelen
kvinnliga utövare

(2)
Andelen kvinnliga
utövare ökar

(3)
Andelen kvinnliga
tränare ökar

(4)
Andelen kvinnliga
landslagsledare ökar

Resultatet för hur andelen kvinnliga utövare påverkar om förbundet har en manlig eller

kvinnlig generalsekreterare är positivt men inte signifikant, kan det tänkas hänga på förlegade

könsnormer som lever kvar? Det kan tänkas finnas en bild av hur den idealiska

generalsekreteraren ska vara. Likt Weiss (1999) presenterar hur det finns en bild av att

männen står högre i rang och är familjens överhuvud (Weiss, 1999). Är det en liknande bild

av att rollen som generalsekreterare bör innehas av den stereotypiska mannen? Normer och

attityder är svåra att mäta och sätta ett värde på men det är en tänkbar anledning till varför

generalsekreterare positionen är mansdominerad hos Sveriges specialidrottsförbund.

Jämställdhetsmål 2025 i sin helhet är inte formulerat på ett vis som gör det lätt att sätta ett

värde på. Mål som exempelvis “flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter och

villkor att utöva och leda idrott.” (RF, 2019a) är ett mål som är svårt att sätta ett värde på, då

det inte finns någon procentsats om hur exempelvis ekonomiska resurser eller halltider ska

fördelas. Mycket av den fördelningen sker föreningsnivå, det är inte heller några offentliga

siffror. För att undersöka de mer svårmätbara målen hade studien snarare behövt vara
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fokuserad på ett förbund övertid för att kunna djupdyka i detaljer och nyansförändringar.

Något framtida forskning skulle kunna djupdyka i, för att undersöka arbetet med de punkter i

Jämställdhetsmål 2025 som inte inkluderas i den här studien. Vilket är av stor vikt då det

främst är på föreningsnivå gemene utövare blir direkt berörda i sitt vardagliga idrottande.

Den här studien har bidragit till en ökad förståelse för hur Sverige i framtiden ska nå en

jämställd idrottsrörelse. Samt fyllt en liten del av forskningsluckan gällande den svenska

idrottsrörelsen. Det genom att undersöka om andelen kvinnlig utövare påverkar den kvinnliga

representationen i specialidrottsförbunden. Resultaten av den här studien har gett en

fingervisning för vad mansdominansen inom specialidrottsförbunden kan bero på samt

bidragit till verktygslådan för att nå en jämställd idrottsrörelse i framtiden.

Även om det hade varit önskvärt att all data var från samma år så gör det totala urvalet i

studien att det faktiskt går att säga något om hur det ser ut i Sverige idag. Exempelvis att

andelen kvinnliga utövare och andelen kvinnliga tränare i förbunden har ett tydligt och starkt

samband med signifikans. För att nå delmålet, minst 40% kvinnliga tränare, i

Jämställdhetsmål 2025 så bör förbunden jobba med att locka fler tjejer att både börja idrotta

men också se till att de fortsätter med sin idrott. Fler kvinnliga utövare resulterar i fler

kvinnliga tränare.

RF:s jämställdhetsmål gäller alla specialidrottsförbund, stort som litet, mansdominerat som

kvinnodominerat (RF, 2019a). Men är det verkligen ett rimligt mål att alla förbund oavsett

könssammansättning bland utövarna ska sträva efter att inget kön ska vara representerat

mindre än 40%, och lika fördelat i valberedningen? Är inte en spegling av utövarna ett mer

realistiskt mål? Jag ställer mig skeptisk till hur förbund som är mansdominerade bland

utövarna, exempelvis ishockeyförbundet med könsammansättningen 85% män och 15%

kvinnor, ska rent praktiskt nå minst 40% procent kvinnliga tränare utan att tumma på det

sportsliga.
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Appendix

Jämställdhetsmål 2025:

● Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott.

● Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter och villkor att utöva och

leda 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. Inget

kön ska vara representerat med mindre än 40 procent.

● Fördelning av uppdrag, arbetsformer och villkor för beslutsfattande utformas så att

kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka och påverka.

● Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och

genomsyra alla verksamhetsområden. (RF, 2019)

Delmål

“Idrottsrörelsen ska på alla nivåer arbeta målmedvetet så att till stämman 2025:

● kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ är representerade med minst

40 procent.

● valberedningar på alla nivåer består av lika antal kvinnor och män.

● andelen kvinnor respektive män på högre befattningar, till exempel

generalsekreterare/ förbundschef, sport-/ utbildnings-/ utvecklingschef eller liknande,

inom idrottens olika organisationer uppgår till minst 40 procent.

● andelen kvinnliga och manliga tränare inom respektive idrott uppgår till minst 40

procent:

○ inom barn- och ungdomsverksamheten på föreningsnivå,

○ vid riksidrottsgymnasierna (RIG)

○ vid nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)

○ vid SF:s landslagsverksamhet” (RF, 2019)
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