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Bakgrund– hur skapades projektet? 

• De årliga Maskulinitetskonferenserna av  

 

• Via idrotten framstår och ges män och manlighet en 
legitimitet att dominera mer generellt i samhället. 

• Behov av kunskapssammanställning, 
utbildningsmaterial och engagemang kring frågan. 

• Traditionellt har jämställdhet handlat om att inkludera 
kvinnor/flickor  Fokus även på män/manlighet 

• Idrottsrörelsen (Riksidrottsförbundet mm) har arbetat 
med jämställdhet sedan 1970-talet. Viss progression 
kan skådas men förändringar går långsamt. 

 



Andel män bland SF-ledamöter och 
ordföranden 2005-15 

Ur ”Vem bestämmer? Jämställdhetsmål, kvotering och könssammansättning i idrottens beslutande organ” 
Riksidrottsförbundets FoU-rapport 2017:2  



Antal SF som uppnår 
jämställdhetsmålen (representation) 

Ur ”Vem bestämmer? Jämställdhetsmål, kvotering och könssammansättning i idrottens beslutande 
organ” Riksidrottsförbundets FoU-rapport 2017:2  





På RF-stämman 2017 antogs nyformulerade jämställdhetsmål, som övergripande 
innefattar samma mål som tidigare men som har förtydligade delmål och ett 
specifikt metodval i form av kvotering. 



Delmål 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 föreningsnivån, 
– vid riksidrottsgymnasierna (RIG) 
– vid nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) 
– vid SF:s landslagsverksamhet 

 





IDROTTEN ÄR VIKTIG ATT INVOLVERA I 
SAMHÄLLETS JÄMSTÄLLDHETSARBETE 



UNGA SATSAR JÄMT 
Ett jämställdhetsprojekt med fokus på 

idrott, maskulinitet och normer 



Syfte(n)  
– Skapa ett utbildningsmaterial 

– bilda opinion, arbeta internt med 
jämställdhetsfrågor, inhämta, sammanställa, föra 
ut och skapa ny kunskap, initiera arbeten med 
föreningar, nätverka på olika nivåer, etablera en 
långsiktig struktur för jämställdhetsarbetet inom 
idrotten, få nationell spridning av ”projektet” med 
mera. 



”Unga satsar jämt”  
ett jämställdhetsprojekt om idrott och maskulinitet 

PROBLEMET 
Idrottens jämställdhets-
arbete går trögt och 
normer kopplade till 
manlighet råder  

IDÉN 
Med utgångspunkt i ett 
kritiskt maskulinitets-
perspektiv arbeta med 
normkritiska processer 
och skapa ett utbildnings-
material  

RESULTAT 
Utbildningsmaterial 

AKTIVITETER 
Förenings- och 

ledarträffar, skapa 
kunskap, nätverk, opinion 

om jämställdhet, män, 
manlighet och normer 

mm 

EFFEKTER 
Förändrade handlingar 

och normer i deltagande 
organisationer 

Varierande typer av påverkan och 
effekter hos sekundär målgrupp 
(föräldrar, massmedia, forskning mm) 

   











www.inkluderandeidrott.se 

http://www.inkluderandeidrott.se/
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Fortsatt behov av att finna metoder för ökad 
jämställdhet där män/pojkar i större 
utsträckning involveras inom civilsamhället 
(idrotten mm) 



FILM 



- Kvinnors idrott på männens villkor 

- Kvinnlig idrott får mindre statligt stöd (och kommunalt) 

- Kvinnor idrottar utanför idrottsföreningarna 

- Kvinnor missgynnas av offentliga fritidssatsningar 

Att öka jämställdheten inom 
idrottsrörelsen - Fungerar projektformen?  



Tack!!! 
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