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Förord

40 år! Så lång tid har gått sedan idrottsrörelsen för första gången, på RF-stämman, 
fattade beslut om en första handlingsplan för jämställd idrott. Denna var aktuell fram 
till 1989 då Idrottens jämställdhetsplan inför 90-talet fastställdes. I denna hittar vi de 
första jämställdhetsmålen. Redan här sattes mål som angav att rådgivande och be-
slutande organ skulle ha kvinnor och män representerade med minst 40 procent. Vad 
gäller valberedningarna gick man ett steg längre och bestämde att dessa skulle bestå 
av lika antal män och kvinnor. Vid RF-stämman 1995 infördes reglering i stadgarna 
gällande könssammansättningen i RF-organ.

De jämställdhetsmål som idrottsrörelsen nu följer upp beslutades av RF-stämman 
2011. Där spändes bågen högre och för samtliga delmål stipulerades att män och 
kvinnor ska vara representerade med minst 40 procent. Delmålen gällde ledare för 
barn- och ungdomsidrotten, landslagsledning samt tränare på riksidrottsgymnasier 
och nationellt godkända idrottsutbildningar. Undantag gäller fortfarande för val-
bered ningar, där målet är att uppnå jämn könsfördelning.

Trots de höga ambitioner som idrottsrörelsen enades kring 2011 tvingas vi i dag kon-
statera att verksamheten inte når målen. Och vad värre är kan också skönjas en viss 
stagnation i utvecklingen mot jämställdhet i idrotten. När RF-stämman åter samlas, 
2017, för att besluta om den strategiska plan som ska leda rörelsen mot målen 2025 
är ”en jämställd idrott” en av utvecklingsresorna. Och ska vi tro de framtidsteorier 
som får stort genomslag i samhället är jämställdhet mer eller mindre en överlevnads-
fråga. Den generation som nu växer upp ser jämställdhet – kvinnors och mäns, flick-
ors och pojkars lika förutsättningar – som en självklarhet.

Med andra ord är det rimligt att anta att idrottsrörelsens jämställdhetsarbete aldrig 
har varit viktigare. Med denna rapport vill vi förmedla viktig kunskap inom området – 
samt en överblick och en djupdykning i hur det faktiskt ser ut i idrotten i dag. 

Rapporten är skriven av Jenny Svender som är forskare inom området genus, jäm-
ställdhet och idrott samt jämställdhetsansvarig på Riksidrottsförbundet, och Jonnie 
Nordensky som arbetar på Riksidrottsförbundets enhet för uppföljning och utvärde-
ring.

Stefan Berg
Generalsekreterare
Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna



5

Vem bestämmer?

Sammanfattning

Idrottsrörelsen har haft jämställdhetsmål sedan 1989. Målen har vid flera tillfällen 
reviderats men när det gäller könsfördelning i beslutande organ har de varit oföränd-
rade sedan starten; kvinnor respektive män ska vara representerade med minst 40 
procent. När det gäller valberedningar ska könsfördelningen vara helt jämn. RF-stäm-
man 2011 fastställde mål som skulle vara uppnådda till RF-stämman 2017. Så, hur 
det ser ut, når idrottsrörelsen sina mål?

Den här rapporten följer upp de kvantitativa delmålen för kvinnors och mäns re-
presentation i specialidrottsförbunden (SF), avseende styrelser, valberedningar och 
kommittéer, samt visar i vilken utsträckning idrottsrörelsen når jämställdhetsmålen 
för dessa organ. Mot bakgrund av att RF-stämman 2017 föreslås införa könskvote-
ring för SF-valda organ, belyser vi också vad forskning om könskvotering och köns-
sammansättning i beslutande organ kommit fram till, och resonerar om vad det kan 
komma att betyda för idrottsrörelsen.  

Rapportens resultat visar att idrottsrörelsen på en aggregerad nivå inte når de mål 
som satts upp gällande fördelningen mellan män och kvinnor i beslutande och rådgi-
vande organ. Statistiken visar att två av tre personer är män inom SF:s styrelser, kom-
mittéer och valberedningar. Samma förhållande gäller ordförandeposterna. När det 
gäller SF-styrelserna och utvecklingen över tid visar resultaten att könsfördelningen 
har blivit jämnare de senaste tio åren, även om skillnaden mellan år 2005 och 2015 
är liten.  

Nedbrutet på SF-nivå visar statistiken på stor spridning mellan olika SF: 33 av 71 SF 
uppnår, i sina styrelser, en fördelning av män och kvinnor inom spannet 40–60 pro-
cent, få SF, 7 av 71, uppnår samtliga av de undersökta delmålen, 16 av 71 klarar inte 
något av delmålen.

Kunskapsöversikten om kvotering och könssammansättning i beslutande organ pekar 
på några olika saker, dels att kvotering är ett snabbt sätt att åstadkomma jämn köns-
sammansättning, dels att det i en könsbalanserad styrelse, alltså minst 40 procent av 
det underrepresenterade könet, inte en minoritetsposition. Både kvinnor och män 
får i stället möjlighet till reellt inflytande; påverka diskussioner och kulturen i grup-
pen, bilda allianser och få talutrymme samt slippa betraktas som stereotyper för sitt 
respektive kön.

Könsblandade styrelser verkar också ge ett antal positiva effekter; det ökar engage-
manget och kreativiteten i gruppen, andra frågor och perspektiv kommer fram och 
medelåldern i styrelsen sjunker. När det gäller frågan om ”kön eller kompetens” pe-
kar vissa studier på att kompetensen kan bli lägre när kvinnor kvoteras in, men det 
beror vanligen på att kvinnorna är yngre än de män som väjs in och därmed inte har 
hunnit skaffa sig samma erfarenheter. Andra studier visar omvänt på att kompeten-
sen i styrelsen blir högre när kvinnor har kvoterats in, vilket bland annat förklaras 
med att kvinnor har hög formell kompetens. En annan förklaring är att kvoterings-
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kraven leder till mer genomarbetade rekryterings- och urvalsprocesser, något som 
gör att kompetensen är högre hos både kvinnor och män som väljs in. När det gäller 
rekryterings- och urvalsprocesser visar forskningen att de är fulla med könsnormer 
och stereotypa uppfattningar om hur goda kvalifikationer ser ut. Dessa normer gyn-
nar män och missgynnar kvinnor.
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Inledning

Jämställdhet och inte minst frågan om mäns och kvinnors representation inom 
idrotten har uppmärksammats under lång tid. För fyrtio år sedan, 1977, fattade RF- 
stämman ett beslut om en första handlingsplan för jämställd idrott. Den ersattes 
1989 med Idrottens jämställdhetsplan inför 90-talet (Riksidrottsförbundet, 1989), 
vilken innehåller de första jämställdhetsmålen. Målen innebar bland annat att en 
önskad könsfördelning inom olika områden formulerades. När det gällde rådgivande 
och beslutande organ angav målen att kvinnor och män skulle vara representerade 
med minst 40 procent. Valberedningarna skulle bestå av lika antal män och kvinnor. 
När det gällde tränare skulle andelen kvinnor och män motsvara könsfördelningen 
bland de aktiva inom respektive idrott. I planen spekulerade man också om att införa 
kvotering men föreslog att vänta med sådan åtgärd. Vid RF-stämman 1995 infördes 
emellertid reglering i stadgarna gällande könssammansättningen i RF-organ, men 
inte för någon annan del av idrottsrörelsen.

RF-stämman 2005 antog ytterligare en jämställdhetsplan (Riksidrottsförbundet, 
2005). Denna innebar dock inga väsentliga förändringar avseende målen om köns-
sammansättning i rådgivande och beslutande organ, valberedningar och högre be-
fattningar. I planen, och de mål som sattes upp, bestämde man att tillämpa jäm-
ställdhetsintegrering som strategi, en strategi som sedan dess har varit gällande. 
Jämställdhetsintegrering innebär att frågor om kön och jämställdhet inte ska sido-
ordnas, utan beaktas och införlivas i alla delar av ordinarie verksamhet (se Åström, 
2011 för utförligare beskrivning av jämställdhetsintegrering samt en utvärdering av 
Riks idrotts för bundets jämställdhetsarbete 2005–2010).

Jämställdhetsmålen som fastställdes av RF-stämman 2011 innehöll fortsatt delmål 
om att män och kvinnor skulle vara representerade med minst 40 procent. Här lade 
man också till delmål gällande ledare för barn- och ungdomsidrotten, landslagsled-
ning samt tränare på riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildning-
ar. För valberedningar var kraven fortsätt högre, i dessa förväntades det vara helt 
jämn könsfördelning. (Riksidrottsförbundet, 2011)

När RF-stämman 2017 föreslås nya jämställdhetsmål, med sikte på 2025, är det så-
ledes mot bakgrund av en lång historia med jämställdhetsambitioner. En historia som 
till stora delar består av en positiv utveckling, allt närmare de mål man fastställt, 
men också en utveckling som i sina stycken går tämligen långsamt. Alltför långsamt, 
menade riksidrottsstyrelsen, som hösten 2016 beslutade om ett intensifierat jäm-
ställdhetsarbete (Dagens Nyheter, 2016). 

Att idrottsrörelsens jämställdhetsmål sedan de initierades har innefattat mål om kvin-
nors och mäns representation i beslutande organ (Riksidrottsförbundet, 1989; 2005; 
2011), liksom den uttalade ambitionen att vara demokratisk (Riksidrottsförbundet, 
2009), får förstås som att frågan om vem som representeras och kan utöva inflytande 
är angelägen för idrotten. Så här långt i idrottshistorien har män varit överrepresen-
terade i stora delar av idrottsrörelsen. Därmed har idrotten ingen större erfaren het 
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av att vara jämställd, exempelvis att ha styrelser med jämn könsfördelning. Könssam-
mansättningens betydelse i beslutande organ är också sparsamt belyst inom idrotts-
forskningen – vi finner endast en handfull studier. Forskningen om könssammansätt-
ningen i företagsstyrelser och inom politiken är däremot relativt omfattande. 

Mot bakgrund av det finns det goda skäl för att redogöra för forskning om könssam-
mansättning i beslutande organ, något som görs i den här rapporten. En större kun-
skap om vad en jämnare könsfördelning kan innebära, kan förhoppningsvis motivera 
en ökad ansträngning i jämställdhetsarbetet inom idrotten. Därtill utgör det förslag 
om könskvotering som läggs fram till RF-stämman 2017 ett motiv till att redovisa vad 
forskningen säger om könskvotering. 

För att avläsa huruvida utvecklingen av jämställdhetsområdet går åt rätt håll och om 
de åtgärder som idrotten vidtar ger effekter, är det viktigt att följa upp fastställda 
mål. I den här rapporten följer vi därför också upp några av de kvantitativa delmål för 
jämställdhet som idrottsrörelsen fastställde år 2011, att uppnå till RF-stämman 2017. 
Rapporten inleds med denna uppföljning. 

Nya jämställdhetsmål
Då RF-stämman 2017 föreslås nya jämställdhetsmål, när målen från stämman 2011 
dateras ut, är det i skrivande stund inte fastställt hur idrottsrörelsens jämställdhets-
mål är formulerade framöver. Vi hänvisar till www.rf.se/jamstalldhet där gällande 
mål finns. 

Rapportens syfte
Den här rapporten har två syften. Syftet med statistikredovisning är att visa hur män 
och kvinnor är representerade i beslutande och rådgivande organ i specialidrotts-
förbunden (SF), samt att visa i vilken utsträckning idrottsrörelsen når jämställdhets-
målen i organ som är valda eller utsedda av SF. Den andra delen av rapporten är en 
redogörelse av kunskap om kvotering och könssammansättning i beslutande organ. 
Syftet med den redogörelsen är att belysa vad forskning som finns på området kom-
mit fram till, och resonera kring vad det kan komma att betyda för idrottsrörelsen. 

Metod och material
Underlaget till statistikredovisningen är till största del hämtad från den rapportering 
som varje SF årligen skickar in till RF via en webbenkät. Enkäten skickades till samt-
liga SF under år 2016 gällande verksamheten år 2015. I denna enkät redogör varje 
SF bland annat för antalet män respektive kvinnor som under året tjänstgjort i för-
bundet, bland annat i styrelsen, valberedningen och landslagstränare eller liknande.  
Samtliga SF har svarat på enkäten utom ett, Isseglarförbundet, – därför har 2014 års 
siffror använts för det förbundet.

Svaren har sedan bearbetats för att visa den absoluta och den procentuella fördel-
ningen i de frågor som rör andel och antal män respektive kvinnor inom varje område. 
De frågor som SF svarar på har också samlats in över tid, vilket möjliggör tidsserier.
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En avgränsning är gjord i rapporten; vi redovisar ingen data för idrottsrörelsens öv-
riga kvantitativa jämställdhetsmål, exempelvis könsfördelningen bland barn- och 
ungdomsledare på föreningsnivå eller tränare vid riksidrottsgymnasier (RIG) och na-
tionellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Ett skäl till det är att rapporten avser att 
särskilt belysa tillståndet i beslutande och rådgivande organ inom SF. En annan an-
ledning är att för målen rörande RIG och NIU har RF ingen data, utan mer omfattande 
datainsamling krävs.

Kvalitet på specialidrottsförbundens data 
Underlaget bygger helt på den redovisning som varje SF sänder in. Att SF själva rap-
porterar sina underlag kan innebära en viss risk för felrapportering. Det finns också 
en risk att frågor tolkas olika mellan SF, vilket kan medföra minskad kvalitet. Samtidigt 
är frågorna av en kvantitativ karaktär och bör därför inte kunna tolkas olika. Vilken 
roll/funktion som den som fyller i enkäten har i SF:et kan skilja sig åt, vilket också kan 
tänkas påverka kvaliteten. Det är vanligen förbundets GS som fyller i enkäten hos 
respektive SF. Det finns även en risk i att uppgiftsinlämningen kan variera över tid, 
beroende på att det kan vara olika personer från år till år som fyller i enkäten. 

Slutligen är det värt att notera att samtliga siffror anger en ögonblicksbild, de kan 
variera under och mellan åren. Siffrorna har emellertid visat sig vara förhållandevis 
stabila under längre tid, något som nedanstående redovisning visar.
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Redovisning av könsfördelning 
i specialidrottsförbunden

Denna rapport följer upp de kvanti tati va delmål som formulerades vid RF-stämman 
2011, att  vara uppfyllda ti ll RF-stämman 2017, avseende kvinnors och mäns repre-
sentati on i specialidrott sförbunden (SF). Vi fokuserar på beslutande och rådgivande 
organ i form av SF-styrelser och deras ordföranden, valberedningar samt kommitt éer. 
För SF-styrelser och kommitt éer gäller att  kvinnor respekti ve män ska vara represen-
terade med minst 40 procent. När det gäller valberedningar ska könsfördelningen 
vara helt jämn, 50 procent kvinnor och 50 procent män.

Resultaten redovisas uti från två angreppssätt . Först redovisas andelen män och kvin-
nor inom SF:s olika beslutf att ande poster. Det ger en samlad bild av hur det ser ut 
inom idrott srörelsen i stort. Däreft er redogör vi hur många av de 71 SF som under år 
2015 uppnådde de kvanti tati va delmålen för jämställdhet som RF-stämman fatt ade 
beslut om år 2011.

Specialidrottsförbundens styrelser 
Enligt idrott srörelsens jämställdhetsmål ska förhållandet mellan könen i SF-styrelser, 
exklusive ordförande, vara minst 40–60 procent. Figur 1 beskriver hur könsfördel-
ningen ser ut för hela idrott srörelsen, alla SF sammanräknade. Resultatet visar att  
nästan två av tre ledamöter (65 procent) är män i SF-styrelsen1. Vi kan därmed kon-
statera att  SF inte uppnår målet om 40–60 procent, då vi ti tt ar på samtliga idrott er. 
Antalet SF-ledamöter uppgår ti ll 367 män och 200 kvinnor.

I redovisningen har varje SF också angett  huruvida styrelsens ordförande är en kvinna 
eller man. Drygt tre av fyra (55 av 71) ordföranden är män i SF-styrelser, vilket bety-
der att  denna post har en större obalans mellan könen än den bland ledamöterna. 

1 Det fi nns en risk att  SF vid inrapporteringen räknat in ordförande i antalet ledamöter. Dett a kan i 
något fall påverka resultatet för ett  enskilt SF och huruvida det uppnår målet eller inte. 

Figur	1. Andel män respekti ve 
kvinnor i SF-styrelser. N=567.

65 %
77 %

35 %
23 %

 Andel män

 Andel kvinnor

Ledamöter	i	SF-styrelser Ordförande	i	SF-styrelser

Figur	2. Andel män respekti ve kvinnor 
som är ordförande i SF-styrelser. N=71.
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Ledamöter och ordförande i specialidrottsförbundens 
styrelser – förändring över tid
Sammantaget har könsfördelningen bland både ordförande och styrelseledamöterna 
(på aggregerade nivå) blivit jämnare de senaste tio åren. Förändringen är dock inte 
särskilt stor. På tio år har könsfördelningen bland styrelseledamöter jämnat ut sig 
med cirka tio procentenheter, vilket motsvarar att antalet kvinnor i styrelser har ökat 
från 145 till 200 ledamöter och männen minskat från 383 till 367. Utvecklingen har 
varit ungefär densamma gällande ordförandeposterna.

Figur	3. Andel män bland ledamöter respektive andel män på ordförandeposition i 
 SF-styrelser, 2005–2015. 

Åldersfördelning
När vi undersöker kön i relation till ålder visar resultaten att det finns vissa skillnader 
mellan män och kvinnor. Figur 4 åskådliggör ett mönster där det framför allt är inom 
de två äldre åldersgrupperna som det skiljer sig mellan män och kvinnor. Den yngsta 
åldersgruppen är den enda där det är fler kvinnor än män i styrelserna. 

I figuren går också att utläsa hur åldersfördelningen ser ut inom respektive könska-
tegori. När det gäller männen ser vi att det är stor skillnad inom gruppen. De som är 
46 år eller äldre är i klar majoritet av ledamöterna. Fördelningen bland kvinnor är 
relativt jämn mellan de två yngre och de två äldre åldersgrupperna, alltså de som är 
över eller under 45 år.

Figur	4. Antal ledamöter i SF-styrelser inom olika åldersgrupper, uppdelat på kvinnor 
och män. N=567.
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Könsfördelning – aktiva i idrott vs i specialidrottsförbundens styrelser
Vi har också undersökt relati onen mellan andelen män i SF-styrelsen och könsför-
delningen bland de akti va i samma idrott . Vanligast är att  en idrott  som består av 
fl ertalet pojkar och män uti från akti v i idrott 2, också består av en styrelse med större 
andel män än kvinnor. Ett  exempel är Taekwondoförbundet, där män/pojkar utgör 67 
procent av akti v i idrott  och styrelsen består ti ll 100 procent av män. Sambandet är 
dock långt ifrån linjärt – vi ser fl era exempel på SF som har en hög andel män/pojkar 
uti från akti v i idrott , men en jämn könsfördelning i styrelsen. Exempelvis Bord tennis-
förbundet, där 80 procent av de som utgör akti v i idrott  är pojkar/män, men där 
styrelsen har en helt jämn könsfördelning mellan kvinnor och män (50-50). Det fi nns 
också exempel på SF där kvinnor och fl ickor utgör en högre andel än män/pojkar (ut-
ifrån akti v i idrott ) men som har en högre andel män än kvinnor i styrelsen. Figur 5 
visar hur dett a samband ser ut och ger exempel på några SF med olika karaktär.

 2 Med akti v i idrott  menas att  man är medlem i t.ex. en fotbollsförening och dessutom är registrerad 
som deltagare på någon akti vitet (anti ngen som ledare, förtroendevald eller akti v). En person kan vara 
akti v i idrott /medlem i fl era SF.
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Figur	5. Samband mellan andel män/pojkar uti från akti v i idrott  och andel män i SF-styrelser.

Vi har även undersökt vilken eff ekt idrott ens storlek, uti från akti v i idrott , har på köns-
sammansätt ningen i SF-styrelser (oberoende kön). Resultaten visar att  de 20 största 
idrott erna har en något mer jämställd styrelse än övriga idrott er, men att  skillnaden 
jämfört med samtliga SF fortf arande är liten. 
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Idrottsrörelsens jämställdhetsmål om 40–60
Idrott srörelsens jämställdhetsmål anger ett  könsförhållande där inget kön ska vara 
representerad med mindre än 40 procent för att  räknas som jämställt. Frågan är hur 
många SF som klarar dett a jämställdhetsmål i sin styrelse. Figur 6 visar att  33 av 71 SF 
ligger inom spannet 40–60. Det innebär samti digt att  mer än hälft en av SF (38 styck-
en) inte uppnår målet.

33
38

 Uppnår målet

 Uppnår inte målet

Figur	6. Antal SF som uppnår jämställdhetsmålet för SF-styrelser om en könsfördelning om 
minst 40–60. N=71.

Påverkar antalet personer i styrelsen3 huruvida SF uppnår jämställdhetsmålet eller 
inte? Så är inte fallet, vi ser ingen skillnad mellan mindre och större styrelser, avseen-
de deras förmåga att  nå målet.

Om vi närmare studerar hur det ser ut inom olika SF ser vi att  det fi nns stora skillna-
der mellan dem. Tabell 1 visar de SF med mest jämn könsfördelning i styrelsen, samt 
de SF som har mest ojämn fördelning, där det fi nns en klar majoritet av anti ngen 
kvinnor eller män. Totalt sett  är det nio SF som har en högre andel kvinnor än män 
i sin styrelse, men endast ett  SF (Ridsport) ligger utanför målet om 40–60 procent. 
Där emot är det 60 SF som har fl er män än kvinnor, varav 37 SF som ligger utanför 
målet. 

Tabell	1. SF med jämn respekti ve ojämn könsfördelning i styrelsen. 

SF	med	jämn	fördelning	
(andel	män)

SF	med	ojämn	fördelning
Hög	andel	män	
(andel	män)

SF	med	ojämn	fördelning
Hög	andel	kvinnor	
(andel	kvinnor)

Bordtennisförbundet (50 %) Biljardförbundet (100 %) Ridsportf örbundet (77 %)

Friidrott sförbundet (50 %) Isseglarförbundet* (100 %)

Korpen (54 %) Taekwondoförbundet (100 %)

*Anmärkning: Isseglarförbundets underlag är från 2014.

3 Specialidrott sförbunden har mellan 5 och 13 personer i sina styrelser.
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Måluppfyllelse – förändring över tid
Sett över tid har antalet SF som uppnår målen om en fördelning inom 40–60 procent 
ökat. År 2005 var det 14 SF (av dåvarande 67 SF) som uppnådde målen. Därefter har 
antalet SF som uppnår målen mer än fördubblats de senaste tio åren. Några SF har 
visserligen tillkommit under tiden, men det har bara en mindre påverkan på ökning-
en. Samtidigt som trenden är positiv är det dock fortfarande, som vi visat ovan, en 
majoritet av SF som inte uppnår målen.
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14 (67)

26 (69)
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Figur	7. Antal SF som uppnår målet om ett könsförhållande om minst 40–60 i styrelsen år 
2005, 2011, 2015.
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Specialidrottsförbundens valberedningar
Vad gäller SF:s valberedningar anger jämställdhetsmålen att  könsfördelningen ska 
vara helt jämn, 50–50 procent, exklusive ordförande. Totalt sett  var det 291 val bered-
nings represen tanter inom SF år 2015. I fi gur 8 kan vi utläsa att  SF inte uppnår dett a 
mål på en aggregerad nivå. Den sammanlagda bilden över valberedningsledamöter 
liknar ti ll stor del den för SF-styrelserna, där två av tre ledamöter är män. 

Även när det gäller vem som är ordförande i valberedningarna ser relati onen ut unge-
fär som för styrelsen, knappt tre av fyra ordföranden är män.

Idrottsrörelsens jämställdhetsmål om 50–50 
Samti digt som jämställdhetsmålet har fastställts ti ll lika antal kvinnor och män, be-
står majoriteten av valberedningarna av ett  udda antal personer4. Enbart 24 SF har 
i sin redovisning uppgett  ett  jämnt antal personer. Av dessa är det knappt hälft en, 
11 SF, som når jämställdhetsmålet. Med tanke på att  fl ertalet valberedningar består 
av ett  udda antal personer, har vi här räknat in de SF som har lika andel män och 
kvinnor i valberedningen samt de som har så nära jämn könsfördelning som det går 
att  uppnå i en grupp bestående av udda antal personer (dvs. en kvinna eller en man 
mer). Figur 10 visar att  48 SF uppnår målet uti från dett a. I de fall SF i det närmaste 
uppnår målen men med ett  ojämnt antal ledamöter, är det vanligare med en man 
mer i valberedningen.

4 Här kan dock en mätproblemati k förekomma, det kan vara så att  SF inkluderar ordförande i de 
 uppgift er de lämnar ti ll RF.

Figur	8. Andel män respekti ve 
 kvinnor i SF:s valberedningar. N=291.

63 %
73 %

37 %
27 %

 Andel män

 Andel kvinnor

Ledamöter	i	valberedningen Ordförande	i	valberedningen

Figur	9. Andel män respekti ve kvinnor som 
är ordförande i SF:s valberedningar. N=71.
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Figur	10. Antal SF som uppnår målet om en könsfördelning om 50–50 i valberedningar. N=71.
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 Uppnår målet

 Uppnår inte målet

 Har inga kommitt éer

Specialidrottsförbundens kommittéer
Totalt har SF uppgett  att  de har 1 790 kommitt éledamöter. Även här visar resultaten 
på en aggregerad nivå på en liknande fördelning som för ti digare undersökta om-
råden. Cirka två tredjedelar av ledamöterna är män.

68 %

32 %

 Andel män

 Andel kvinnor

10 8 

53

Figur	11. Andel män respekti ve kvinnor i SF-kommitt éer. N=1790.

Idrottsrörelsens jämställdhetsmål om 40–60 i rådgivande organ 
De uppsatt a målen för rådgivande organ, såsom kommitt éer, innebär en könsfördel-
ning på minst 40–60 procent. I dett a fall är det endast ti o SF som uppnår målen. Här 
bör ti lläggas att  det är ått a SF som uppger att  de inte har några kommitt éer.

Figur	12. Antal SF som uppnår målet om 40–60 gällande kommitt éledamöter. N=71.

Har idrottsrörelsen nått målen?
Vi har redovisat hur kvinnor och män är representerade i styrelser, valberedning-
ar och kommitt éer inom SF, och i vilken utsträckning SF når jämställdhetsmålen för 
dessa beslutande och rådgivande organ. 

Så, når idrott srörelsen jämställdhetsmålen avseende beslutande och rådgivande organ 
på SF-nivå? Vi kan konstatera att  på en aggregerad nivå, alla idrott er sammantagna, 
är svaret nej. Varken inom styrelser, valberedningar eller kommitt éer klarar SF att  
uppnå den angivna könsfördelningen. Könsfördelning bland ledamöterna i styrel-
serna är 35 procent kvinnor och 65 procent män, i kommitt éer 32 procent kvinnor 
och 68 procent män. Valberedningarna, där målet är en helt jämn könsfördelning 
(50–50), har ett  könsförhållande om 37 procent kvinnor och 63 procent män. För 
 styrelse- respek ti ve valberedningsordförande fi nns förvisso inga formulerade jäm-
ställdhetsmål men en uppföljning av dessa är ändå intressant då den säger något 
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om hur makt och inflytande är fördelat inom SF. Könsförhållandet bland styrelse ord-
föran dena är 23 procent kvinnor och 77 procent män. För ordförandena i valbered-
ningar är könsfördelningen 27 procent kvinnor och 73 procent män. 

Som framgått är det män som är i majoritet inom alla dessa organ. Så har det också 
sett ut över tid, även om könsfördelningen har blivit jämnare de senaste tio åren. Den 
utveckling som skett det senaste decenniet har, som åskådliggörs i redovisningen 
ovan, skett stegvis. Besluten om jämställdhetsmål som fattades av RF-stämman 2005 
respektive 2011 tycks inte ha gett några direkta eller drastiska förändringar efter be-
slut. 

Bryter vi ner statistiken på SF-nivå finner vi att det finns stora skillnader mellan de 
olika idrotterna. Några iakttagelser:

nn Några SF har helt jämn könsfördelning i till exempel styrelser, medan andra är helt 
dominerade av män och i något fall har en majoritet kvinnor. Värt att notera är att 
det år 2015 fanns ett antal SF som bestod av endast män medan inget SF hade en 
styrelse bestående av endast kvinnor.

nn Relationen mellan könsfördelningen i styrelsen och könsfördelningen utifrån aktiv 
i idrott (se fotnot 2 för definition, s. 12) visar inte på något linjärt samband. Det 
är alltså inte så att en idrott där många pojkar och män är aktiv i idrott per auto-
matik har en styrelse med högre andel män än kvinnor – även om det är vanligt 
förekommande. 

nn När det gäller betydelsen av idrottens storlek för könssammansättningen i SF- 
styrelser så har de 20 största idrotterna (baserade på aktiv i idrott) en något mer 
jämställd styrelse än övriga idrotter, men skillnaden är liten.

Frågan om huruvida SF når uppsatta jämställdhetsmål besvaras, som framgått, med 
att det ser olika ut mellan olika idrotter. Tabell 2 ger en översiktlig bild av i vilken 
utsträckning de olika SF:en når delmålen. Av tabellen framkommer att endast 7 av 
71 SF uppnår samtliga mål för styrelse, valberedning och kommittéer.5 Det kan ställas 
i relation till antalet SF som inte når något mål. Det är fler än dubbelt så många, 16 SF, 
som inte når något av de undersökta jämställdhetsmålen jämfört med antalet SF som 
uppnår dem. 

5 Observera att åtta SF inte har några kommittéer och därmed inte kan uppnå samtliga mål: Bob- och 
rodel, Dövidrott, Issegling, Mångkamp, Orientering, Skateboard, Skridsko och Triathlon. Av dessa är det 
tre förbund som når målen för sina organ: Bob- och rodel-, Orienterings- och Triathlonförbundet.



18

FoU-rapport 2017:2

Tabell	2. SF som uppnår jämställdhetsmålen för styrelser, valberedningar och kommittéer. 

Uppnår	samtliga	3	mål Uppnår 2 mål Uppnår 1 mål Uppnår	inget	mål

Akademiska idrotts förbundet Bob- och Rodel förbundet* Badmintonförbundet Amerikanska Fotbollsförbundet

Basketbollförbundet Bordtennisförbundet Baseboll- och Softboll förbundet Bandyförbundet

Curlingförbundet Bowlingförbundet Bouleförbundet Biljardförbundet

Gång- och vandrar förbundet Budo och kampsportf örbundet Boxningsförbundet Bilsportförbundet

Landhockeyförbundet Bågskytteförbundet Cykelförbundet Bangolfförbundet

Skolidrottsförbundet Castingförbundet Draghundsportf  örbundet Brottningsförbundet

Varpaförbundet Danssportförbundet Dövidrottsförbundet* Cricketförbundet

Dartförbundet Fotbollförbundet Dragkampförbundet

Friidrottsförbundet Frisbeeförbundet Flygsportförbundet

Golfförbundet Gymnastikförbundet Fäktförbundet

Handbollförbundet Innebandyförbundet Ishockeyförbundet

Judoförbundet Isseglarförbundet* Motorcykel och snöskoter-
förbundet

Kanotförbundet Karateförbundet Mångkampsförbundet*

Konståkningsförbundet Klätterförbundet Skateboardförbundet*

Korpen Racerbåtförbundet Skyttesportförbundet

Orienteringsförbundet* Ridsportförbundet Vattenskid- och wakeboard-
förbundet

Parasportförbundet Roddförbundet

Seglarförbundet Rugbyförbundet

Simförbundet Skidförbundet

Triathlonförbundet* Skidskytteförbundet

Volleybollförbundet Skridskoförbundet*

Sportdykarförbundet

Squashförbundet

Styrkelyftförbundet

Taekwondoförbundet

Tennisförbundet

Tyngdlyftnings förbundet

*Åtta SF inte har några kommittéer och därmed inte kan uppnå samtliga mål: Bob- och rodel, Dövidrott, Issegling, Mångkamp, Orientering, Skateboard, 
Skridsko och Triathlon.

Som tidigare nämnts kan en del SF inte nå målet gällande valberedningar då de be-
står av ett udda antal personer och målet för valberedningar är angivet som 50–50 
procent. I tabellen inkluderas de SF som har ett udda antal personer i valberedningen 
med så nära jämn könsfördelning som det går att uppnå i en sådan grupp, bland de 
som når valberedningsmålet (se figur 10). 

Slutligen, det är på sin plats att påminna om att redovisad statistik är ifrån år 2015. 
Det kan alltså sedan dess ha skett förändringar när det gäller könsförhållandet inom 
SF:s olika organ, förändringar mot både jämnare och ojämnare könsförhållande.
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Kvotering och könssammansättning 
i beslutande organ

Denna andra del av rapporten är en introduktion till den kunskap som finns om 
könskvotering och könssammansättningar i beslutande organ (vilket i den här  texten 
främst avser styrelser). Avsikten är att ge läsaren en kunskapsorientering i några 
väsent liga delar som rör könskvotering och könssammansättning. Redogörelsen gör 
inte anspråk på att vara en uttömmande forskningsöversikt, den berör endast en 
begränsad del av forskningsfältet. Ambitionen är dock att ge en nyanserad bild av 
den kunskap som finns och peka på både positiva och negativa aspekter. Artiklarna 
är hämtade från olika vetenskapliga ämnen, bland annat statsvetenskap, ekonomi, 
sport management, psykologi, sociologi och genusvetenskap. Såväl kvantitativt som 
kvalitativt inriktade studier ingår i redogörelsen.

Den följande texten inleds av en begreppsförklaring och följs av två vanligt förekom-
mande frågor om kvotering, vilka besvaras utifrån forskning som finns på området. 
Därefter följer en genomgång av forskning som finns om kvotering och könssamman-
sättning i styrelser, dels inom idrotten, dels inom företagsvärlden. Avslutningsvis ett 
avsnitt med några reflektioner kring de implikationer, de innebörder, som kunskapen 
om kvotering och könssammansättningen i styrelser kan ha för idrotten.

Kvotering – centrala begrepp
Den stadgeändring som föreslås RF-stämman 2017 är en reglering av könsfördelning i 
SF:s styrelser och valberedningar. Syftet med den tvingande regeln är att snabbt kom-
ma till rätta med en skev och oönskad könsfördelning inom idrotten. Benämningen av 
en sådan metod är inte sällan könskvotering. 

Det saknas en bestämd definition av begreppet könskvotering, men ett vanligt sätt 
att beskriva metoden är en snabb aktiv åtgärd med mål att åstadkomma könsbalans 
i någon del av samhället, till exempel styrelser (Dahlerup & Freidenvall, 2008). Rent 
praktiskt handlar det om att på förhand bestämma att ett visst antal platser ska vara 
förbehållet en grupp med viss egenskap (kön). Det kan i vissa fall innebära visst avkall 
på meriter hos den underrepresenterade gruppen.

En närliggande metod är positiv särbehandling. Det underrepresenterade könet ges 
förtur efter jämförelse mellan personer som har lika eller nästan lika meriter. En 
person med betydligt sämre meriter får alltså inte väljas före en person med bättre 
 meriter och urvalet får inte göras per automatik. 

Det är inte enkelt att dra en skarp linje mellan kvotering och positiv särbehandling. 
Kvotering är en typ av positiv särbehandling, men i en starkare form.
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I texter om kvotering brukar det förekomma beskrivningar av olika former av kvo-
tering. Mjuk eller moderat kvotering är ungefär som positiv särbehandling. Om två 
kandidater har likvärdiga meriter ska det underrepresenterade könet väljas (Dahler-
up & Freidenvall, 2008). 

Hård eller radikal kvotering är en hårdare typ av särbehandling. Två kandidater har 
baskompetens, men en person som har sämre meriter kan gå före en person med 
bättre meriter för att en viss egenskap (kön) premieras högre (Dahlerup & Freiden-
vall, 2008). Det här är enligt diskrimineringslagen inte tillåtet inom arbetslivet och 
utbildningsväsendet i Sverige i dag (Diskrimineringsombudsmannen, 2017). Radikal 
kvotering är förekommande i andra länders politiska system. 

Könssammansättning
Med stöd av Kanter (1977) kan vi identifiera olika typer av könssammansättning en 
grupp (t.ex. en styrelse) kan ha. En enkönad grupp (”uniform group”) har ett köns-
förhållande på 100-0, endast ett kön är representerat. I en skev könssammansättning 
(”skewed group”) är det kraftig slagsida så att ett av könen dominerar, könsförhållan-
det är runt 85-15. Nästa typ av könssammansättning är även den viktad men köns-
förhållandet är jämnare, 65-35 (”tilted group”). När könsförhållandet är 50-50 eller 
60-40 är det en könsbalanserad grupp (”balanced”). Som det kommer att framgå av 
forskningsredovisningen är det av betydelse hur könssammansättningen ser ut; för 
de individer som ingår i gruppen (styrelsen), dess kultur, dynamik och processer.

I den här texten är de tre sistnämnda typerna av könssammansättning att betrakta 
som könsblandade grupper. I studierna som redovisas nedan är det olika könssam-
mansättningar man undersökt. I några fall diskuterar forskarna innebörden av hur 
könssammansättningen ser ut, i andra förblir det oproblematiserat. 

Kvotering – vanliga föreställningar 
Är kvotering omvänd diskriminering?
Ett argument emot kvotering har handlat om huruvida kvotering kan ses som en 
”omvänd diskriminering”. I en rättslig mening kan det stämma. Kvotering kan i ett 
avseende sägas gå på tvärs med likabehandlingsprincipen, att alla ska behandlas lika, 
och idén om människors lika möjligheter att till exempel konkurrera på samma vill-
kor (Dahlerup & Freidenvall, 2008). Därför är kvotering, där man reserverar ett visst 
antal platser till en viss grupp, inte tillåten inom arbetslivet och utbildningsväsen-
det i Sverige. Däremot kan positiv särbehandling vara tillåten, för att komma tillrätta 
med ojämn könsfördelning på en arbetsplats. Att positiv särbehandling tillåts handlar 
om insikten att det på ett strukturellt plan finns grupper som diskrimineras genom 
att de kriterier och processer som verkar vid tillsättning av uppdrag inte är neutrala 
 (Dahlerup & Freidenvall, 2008). Kriterier och tillsättningsprocesser är utformade ef-
ter (vissa) mäns villkor och erfarenheter. Istället för att vara objektiva och neutrala 
är kriterierna i realiteten fyllda med manligt könsmärkta normer, mot vilka kvinnor 
jämförs och bedöms. Kvotering och positiv särbehandling blir således sätt att bemöta 
rådande könsordning, exkluderingsmekanismer och diskriminering, och säkerställa 
att det finns likvärdiga villkor i realiteten. 
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Kvoteringsfrågor, huruvida de är diskriminerande eller om det rör sig om tillåten posi-
tiv särbehandling, är svåra att hantera rent rättsligt (Diskrimineringsombudsmannen, 
2016). 

Ska vi välja kön i stället för kompetens?
Det kanske vanligaste motargumentet till kvotering är meritokratiskt – övertygelsen 
om att det är kompetens och inte kön som ska avgöra vem som får ett arbete eller 
ett uppdrag. När det gäller en viss form av radikal kvotering går det också att hävda 
att så kan bli fallet – att kön går före kompetens. Vissa studier indikerar också att 
införandet av kvotering har lett till lägre kompetens i styrelsen. Kvinnor är vanligen 
högre utbildade, så det är inte den formella utbildningen som brister (Hoel, 2008). 
Men bilden kompliceras av att de kvinnor som väljs in ofta är yngre än de män som 
annars blir invalda. Vid lägre ålder har man inte hunnit skaffa sig samma erfarenheter 
som i äldre åldrar (Wang & Kelan, 2013). En grundproblematik är också att kvinnor är 
underrepresenterade längre ner i organisationsleden; de finns inte på positioner som 
kandidater vanligen rekryteras ifrån. Därmed har de inte haft möjlighet att få den 
erfarenhet och gjort de prestationer som krävs för uppdrag på högre nivå. 

Studier som tittar på införande av kvotering i bolagsstyrelser i Norge ger en annan 
bild: tillämpningen av kvotering har inneburit att kvinnliga chefer nu, generellt sett, 
är mer kvalificerade än deras manliga motsvarighet (Wang & Kelan, 2013). Det vill 
säga, kompetensen har generellt sett blivit högre i bolagsstyrelser i Norge, till följd 
av kvoteringslagen. 

En anledning och en förklaring till att frågan om ”kön eller kompetens” aktualiseras 
i samband med kvoteringsdiskussioner går att finna inom forskning om organisa-
tion, ledarskap och kön. Många är de studier som konstaterar att våra föreställning-
ar om ledarskap är starkt förknippade med föreställningar om manlighet. Ledarskap 
är könsmärkt, både inom idrotten (Aicher & Sagas 2010; Fielding Lloyd & Meân, 
2011; Hovden 2000; Menaker & Walker, 2013; och inom andra organisationer (Wahl, 
Holgers son, Höök, & Linghag, 2011). Män och manlighet utgör normen för ledarskap, 
vilket får konsekvenser för hur vi uppfattar kvinnor som ledare och bilden av deras 
kvalifikationer. Det påverkar kvinnors möjligheter att få ledarpositioner och att upp-
fattas som kompetenta ledare (Shaw & Hoeber, 2003; Wahl m.fl., 2011). 

Forskare som studerat idrotten påvisar att rekryterings- och urvalsprocesser är fulla 
med könsnormer och stereotypa uppfattningar om hur goda kvalifikationer ser ut 
(Fundberg, 2009; Hovden, 2000, 2012). Hovdens (2000) studie gjord på valbered-
ningar inom specialidrottsförbund i Norge åskådliggör att efterfrågad kompetens och 
de urvalskriterier som tillämpades uppfattades som objektiva och könsneutrala, men 
visade sig vid närmare granskning vara androcentriska; män och maskulina ideal ut-
gjorde normen för ledarskap. När kvinnliga kandidater jämfördes mot män och det 
maskulina idealet antogs kvinnor vara i avsaknad av till exempel lämplig kunskap, 
motivation och kvaliteter. När rekryteringsprocesser till styrelser belyses i en svensk 
kontext är forskningsresultaten påfallande lika (Fundberg, 2009). I Fundbergs (2009) 
studie blir det också tydligt att rekryteringsprocesserna präglas av etnocentrism; 
utgångs punkten att den egna etniciteten är självklar, vilket innebär att etniska mino-
riteter exkluderas.
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De sätt på vilka nya styrelseledamöter rekryteras och väljs ut har stor påverkan på 
hur sammansättningen av styrelser kommer att se ut. Såväl Hovden (2000, 2012) 
som Fundberg (2009) hävdar att de strategier som tillämpas i urvalsprocessen  gynnar 
män. Den vanligaste strategin som valberedningsledamöter använder är att söka 
efter kandidater i informella, nära sociala nätverk, vilka ofta är mansdominerade. 
Tydliga homosociala band framträder i rekryteringsprocesserna; män ser, väljer och 
premierar män.

Sammantaget ger den kunskap som finns på området vid handen att frågan om ”kön 
eller kompetens” behöver problematiseras. I den statliga utredningen Mansdomi-
nans i förändring (SOU, 2003) konstaterar utredarna att förvirringen ofta är stor kring 
kvotering som metod för förändring. Vanligen intas två positioner: å ena sidan de 
som är negativa till metoden och menar att kvotering hotar och ersätter kompetens, 
å andra sidan de som är positiva till kvotering då de menar att metoden eftersträvar 
och ökar kompetens. En tillämpning av kvotering kräver därför en medvetenhet om 
varför kvotering behövs, vilken typ av kvotering som är relevant och hur den ska ske. 
(SOU, 2003)

Effekter av kvotering och könsblandade styrelser
Könskvotering, såsom det behandlas i den här texten, syftar till att åstadkomma 
könsblandade beslutande organ. Frågan är vilka effekter kvotering och könsblanda-
de styrelser kan ge. Den idrottsforskning som finns inom det här kunskapsfältet är 
högst begränsad, likaså avseende andra civilsamhällesorganisationer. Betydligt mer 
har detta studerats inom näringslivet och politiken. I följande avsnitt redovisas först 
forskning som gjorts på idrotten, därefter en del av den kunskap som finns inom 
före tags världen kring kvotering och könsblandade styrelser. Genomgången följs av 
en belysning av begreppet kritisk massa, som beskriver vad forskningen säger om hur 
själva könssammansättningen bör se ut. 

Effekter inom idrotten 
Könskvotering inom idrotten är ovanligt. Få forskare har också ägnat sig åt att studera 
de olika införanden som gjorts. Några kunskapsbidrag finns emellertid.

Australien har infört icke-bindande kvotering i sina nationella specialidrottsförbund, 
där det ska råda ett könsförhållande på minst 40-60. Forskare (Adriaanse &  Schofield, 
2014) har studerat vilken inverkan könskvotering har i tre nationella special idrotts-
förbund som tillämpat könskvotering vid sammansättning av sina styrelser. De  olika 
förbunden uppvisade olika könsmönster, där män och maskulina ideal i olika ut-
sträckning präglade organisationerna. En slutsats i studien är att ett villkor för att 
uppnå reell jämställdhet är en ”kritisk massa” av kvinnor i styrelsen (begreppet kritisk 
massa återkommer i ett senare avsnitt). I de undersökta förbunden är det minimum 
tre kvinnor som krävs för att uppnå kritisk massa. Men för att könskvoteringen ska 
vara effektfull i att uppnå jämställdhet behöver den kompletteras av andra åtgärder. 
 Cheferna behöver ge jämställdhet ett värde i organisationen – exempelvis inställning-
en att jämställdhet bidrar till utveckling av verksamheten, kvinnor (eller det under-
representerade könet) behöver tilldelas betydelsefulla styrelseuppdrag och stöd, 
och miljön måste främja samarbete, samverkan och sammanhållning (Adriaanse & 
Schofield, 2014).
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Norge införde redan 1990 en regel om könssammansättningen i specialidrottsför-
bundens styrelser och valberedningar (Sisjord, Fasting, & Sand, 2017). Deras regel 
gällde en könsbalans i proportion mot andelen medlemmar, eller minst två kvinnor 
i styrelser/valberedningar. Kvoteringskraven skärptes 2007 och gäller fortfarande 
(Norges Idrettsforbund, 2015). Regleringen kan förstås som dels ett resultat av en 
generellt positiv inställning till könskvotering i Norge (de har också infört kvotering i 
bolagsstyrelser, vår anmärkning), dels ett uttryck för otålighet när det gäller att upp-
nå jämställdhet inom idrotten (Hovden, 2016).

Enligt Sisjord, Fasting och Sand (2017) har införandet av kvotering i norsk idrott i olika 
utsträckning varit framgångsrikt. Uppföljningar visar att kvotering har varit effektivt 
när det gäller att få jämställda styrelser på nationell nivå. Könssammansättningen i 
styrelserna har ökat från 22 procent kvinnor året då kvotering infördes, till 37 pro-
cent kvinnor 2008 (Sisjord, Fasting, & Sand, 2017). Sisjord, Fasting och Sand (2017) 
menar att även om inte alla nationella förbund lyckats fullgöra kraven ännu, är för-
bunden klart medvetna om kvoteringskravet. Genom att förbunden avkrävs ansökan 
om undantag när de inte når det reglerade könsförhållandet, fordrar det att de han-
terar frågan, vilket ökar medvetenheten. Kvoteringskravet har, enligt Sisjord,  Fasting 
och Sand (2017), varit relativt verkningsfullt på regional nivå och uppvisat minst 
 effekt på förenings nivå. Kvoteringskravet har inte inneburit någon positiv utveckling 
på andelen kvinnor på ordförandeposter i specialidrottsförbunden. Några särskilda 
satsningar som syftar till att öka andelen av det underrepresenterade  könet i styrel-
ser har inte genomförts i samband införandet av könskvotering (Sisjord,  Fasting, & 
Sand, 2017). 

När det gäller urvalsprocesserna så verkar inte kvoteringskravet i Norge ha inneburit 
någon förändring, åtminstone inte i början av 2000-talet då Hovden (2000) genom-
förde sin studie. Hon noterade att implementering av de införda könskvoterings-
kraven skedde först i sista steget av urvalsprocessen, när de ”tunga” kandidaterna, 
identifierade som bärare av den föredragna kompetensen, redan var framplockade. 
Frågor om kön, liksom ålder och geografi, aktualiserades först när det urvalet var 
gjort, enligt Hovden (2000), och då framstod valet av kandidat (oftast män) vara mo-
tiverat. Kvoteringskraven ansågs alltså inte tillräckligt viktigt att belysa och överväga 
redan initialt i urvalsprocessen, utan i stället aktualiserades kvoteringsregeln i skedet 
då de två kvinnorna, som utgör miniminivån för att leva upp till de stadgarna för 
norsk idrott, skulle utses (Hovden, 2000).

När det gäller Sverige och det kvoteringskrav som från och med 1995 gäller för RF- 
organ har ingen systematisk uppföljning, utvärdering eller forskning genomförts. 

Effekter inom företagsvärlden 
Forskningen om effekter av kvotering inom företag och inte minst betydelsen av 
könsblandade styrelser är betydligt mer omfattande än den om idrott. Uppvisade ef-
fekter är såväl positiva som negativa effekter – och också inga effekter alls – vilket gör 
det svårt att fastställa några entydiga resultat. För att få en överblick av forskning på 
området hänvisar vi till Adams och Ferreira (2009), Terjesen, Sealy och Singh (2009), 
och Thorburn (2013) som ger en bra ingång. 

En följd av önskan om könsblandade styrelser, ibland på grund av krav på kvotering, 
är att organisationer förbättrar sina rekryteringsprocesser (Dahlerup, 2007; Krook, 
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2009). De tvingas att vara innovativa och arbeta hårdare, dels för att hitta kvalificera-
de kvinnor, dels för att utveckla kvinnor på alla nivåer i organisationen. När kvotering 
infördes för norska bolag ledde det till en större kompetenspool (Machold, Huse, 
Hansen, & Brogi, 2013, refererad i Sisjord, Fasting, & Sand, 2017). Kriterier, kompe-
tenser och kvalifikationer som anses vara relevanta för olika uppdrag, granskas och 
utvecklas. 

Några studier slår fast att en könsblandad styrelse har inverkan på ålderssammansätt-
ningen i densamma. Högre andel kvinnor sänker medelåldern, eftersom de kvinnor 
som rekryteras är yngre än männen (Adams & Ferreira, 2009; Wang & Kelan, 2013). 

Det finns en hel del forskning som intresserat sig för vilka effekter en könsblandad 
styrelse får för själva styrelsearbetet. Kvinnor i bolagsstyrelser verkar generera en 
högre närvarofrekvens bland styrelseledamöterna. Adams och Ferreira (2009) visar 
att särskilt kvinnor har hög närvaro, men i en könsblandad styrelse är närvaron också 
högre bland män. Däremot syns ingen könsskillnad när det gäller ordförandens när-
varo (oavsett ifall ordföranden är kvinna eller man).

Vidare menar forskare att det finns en positiv relation mellan andelen kvinnor i sty-
relser och styrning och strategisk kontroll (Adams & Ferreira, 2009; Nielsen & Huse, 
2010; Terjesen, Sealy, & Singh, 2009). Schwartz-Ziv (2015) fastställer i sin studie att 
i en styrelse med minst tre personer av underrepresenterat kön – och i synnerhet 
kvinnor – är sannolikheten dubbelt så hög till initiativtagande och att styrelsen ställer 
krav på företagsledningen, i jämförelse med styrelser som inte har denna könssam-
mansättning. Terjesen, Sealy och Singh (2009), som sammanfattar en del av forsk-
ningsfältet, indikerar att med kvinnor i styrelserummen ökar möjligheten att andra 
frågor och perspektiv, kommer upp på agendan, jämfört med styrelser som bara 
består av män. Boschini (2004) menar att detta kan göra grupper till mer kreativa 
problem lösare än homogena grupper, samt att det ökar lärandet.

Studier på effekter av könsblandade bolagsstyrelser och kvotering intresserar sig 
också för relationen mellan könssammansättningen (andelen kvinnor) i styrelser 
och lönsamhet. Resultaten är tvetydiga, de pekar på positiva, negativa och försum-
bara  effekter (Adams & Ferreira, 2009; Noland, Moran & Kotschwar, 2016; Terjesen, 
Sealy, & Singh, 2009). Många studier pekar emellertid på positiva effekter (se t.ex. 
 Thorburn, 2013; Boschini, 2004). I vissa fall handlar de positiva effekterna om att 
aktiemarknaden reagerar positivt när ett företag tillkännager att de rekryterat fler 
kvinnor till styrelsen (Cambell & Vera, 2010). En förklaring som ges är att investerare 
tror att kvinnliga ledare tillför något särskilt värde till ett företag. 

Det är emellertid knepigt att göra studier som påvisar lönsamhet och andra affärs-
mässiga effekter av styrelser med god könssammansättning. Thorburn (2013) menar 
att det är svårt att fastställa orsakssamband; är det en högre andel kvinnor som gör 
ett företag lönsamt eller är framgångsrika, lönsamma företag mer benägna att re-
krytera kvinnor? Vidare verkar effekterna av kvinnor i företagsstyrelser vara beroen-
de av de olika omständigheter som företaget befinner sig i, exempelvis huruvida de 
går med vinst eller befinner sig i låg- eller högkonjunktur (Adams & Ferreira, 2009; 
 Terjesen, Sealy, & Singh, 2009).

Flera forskare menar att även om det är svårt att helt säkert fastställa huruvida kvo-
tering ger positiva effekter på ekonomiska prestationer, har kvoteringsreformer ändå 
en positiv inverkan. Den ökar de facto kvinnors representation i styrelser och för-
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hoppningsvis så småningom också andra ledande positioner (Dale-Olsen, Schøne, & 
Verner, 2013; Noland, Moran & Kotschwar, 2016; Wang & Kelan, 2013). 

Det sistnämnda är också beforskat i en studie av införandet av kvotering i norska 
bolags styrelser. Wang & Kelan (2013) kom fram till att könskvotering har positiv inver-
kan på antalet kvinnor i styrelser, men att det också genererar fler kvinnor i ledande 
positioner, såsom vd-poster. När det uppstår en kritisk massa, minst tre kvinnor som 
styrelseledamöter, så ökar sannolikheten att en kvinna utses till styrelse ord förande 
eller vd. I en annan studie, gjord på amerikanska företag, konstaterar forskarna att 
en hög andel kvinnor i styrelsen också ger hög andel kvinnor i högsta ledningen, 
medan det omvända inte verkar gälla (Thorburn, 2013). Det antyder att, åtminstone 
i företag, är det mer relevant att förbättra könssammansättningen i styrelser än att 
förändra könssammansättningen bland cheferna. 

Något säkert vetenskapligt stöd för att ökad representation av kvinnor i styrelser har 
inverkan på en ökad andel kvinnor längre ner i organisationen, verkar det dock inte 
finnas (Bertrand, Black, Jensen, & Lleras-Muney, 2014; Matsa & Millner, 2011). 

En kritisk massa 
Under flera decennier har forskare studerat betydelsen av könssammansättning i 
grupper, i synnerhet i styrelser. Många har ägnat sig åt att klarlägga vad som krävs för 
att en underrepresenterad grupp – vanligen kvinnor – ska kunna göra skillnad, som 
exempelvis att påverka verksamheten och gruppens beteende. Begreppet ”kritisk 
massa” (Kanter, 1977) synliggör att ett visst antal av den underrepresenterade grup-
pen (kvinnor) är nödvändigt för att de inte ska marginaliseras och bli utan ett reellt 
inflytande. Problemet med att vara underrepresenterad, att hamna i minoritetspo-
sition, är att kvinnorna (i det här fallet) tillskrivs stereotypa egenskaper baserade på 
antaganden och förväntningar om hur kvinnor som kategori är och hur de beter sig. 
De blir synliggjorda som en kategori snarare än som individer och riskerar att reduce-
ras till symboler (Kanter, 1977). 

Det verkar finnas lite olika slutsatser beträffande hur många av det underrepresen-
terade könet (i studierna vanligen kvinnor) det behöver vara för att de ska utgöra 
en kritisk massa. I studierna framhålls allt från 15 till 40 procent. Många forskare 
menar att kvinnor behöver utgöra minst 30 procent (Dahlerup, 2006; Kanter, 1977; 
Konrad, Kramer, & Erkut, 2008; Schwartz-Ziv, 2015), men exempelvis Kanter (1977) 
hävdar att det krävs minst 35 procent för att minoritetseffekterna ska upphöra och 
minst 40 procent av den underrepresenterade gruppen för att bli könsbalans ska 
råda. En kritisk massa förhindrar marginalisering, gör kvinnor till individer i stället för 
symboler och ger kvinnor större möjligheter att bilda allianser, påverka diskussioner 
och kulturen i styrelserummen. Kvinnors aktivitet och talutrymme ökar när det är 
tre eller fler kvinnor i ett styrelserum (Konrad, Kramer, & Erkut, 2008; Schwartz-Ziv, 
2015). Invändningarna handlar i vissa fall om att 30 procent kvinnor är för få, att det 
krävs en helt jämn könsbalans (Kanter, 1977). Många forskare betonar att själva an-
talet (kvinnor) inte per automatik är tillräckligt för att kunna ha inflytande (Adriaanse 
& Schofield, 2014; Grey, 2006; Karpowitz, Mendelberg, & Mattioli, 2015). Det fordras 
också åtgärder som rubbar och förändrar kulturen och strukturen i organisationen 
eller gruppen, som utmanar den manliga överordningen. 
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Implikationer för idrotten – några reflektioner
Det är ingen enkel sak att entydigt och med säkerhet sammanfatta vilka effekter 
könskvotering och könsbalanserade styrelser och valberedningar kan komma att leda 
till inom idrotten, på lång och kort sikt. Forskningsresultaten är mångtydiga och i någ-
ra fall motsägelsefulla. Sammanställningen av kunskapsbilden påverkas av att man i 
de olika studierna använder sig av olika metoder och statistiska analyser, vilket gör att 
studierna inte är helt jämförbara. 

Det går emellertid att fastställa att kvotering är ett snabbt sätt att åstadkomma jämn 
könssammansättning (Dahlerup & Freidenvall, 2008). Den ändring som föreslås 
RF-stämman 2017, avseende reglering av könsbalansen i styrelser och valberedning-
ar kommer att innebära att kvinnor i högre grad än i dag kommer att vara represen-
terade i dessa. De kvantitativt inriktade jämställdhetsmålen bör genom det kunna få 
en skjuts i rätt riktning.

Kvotering i sig är dock kanske inte det mest intressanta att reflektera kring, det är ju 
”bara” en metod att snabbt uppnå mål som om jämn könsfördelning på beslutande 
positioner. Mer relevant är det att beakta och diskutera vad som händer när styrelser 
når eller närmar sig en könsbalans. Om vi antar att den utveckling och de konsekven-
ser som skett i bolagsstyrelser avseende införandet av kvotering och könsblandade 
styrelser skulle inträffa också inom idrotten, finns ett antal saker som framstår som 
särskilt intressanta och eftersträvansvärda för idrotten. En aspekt är att könsblanda-
de styrelser verkar öka engagemanget i styrelser och att medelåldern sjunker bland 
ledamöter. Vidare att en könsblandad styrelse gör gruppen kreativ, och möjligheten 
ökar att andra frågor och perspektiv kommer upp på bordet. En sådan effekt torde 
vara eftertraktad i utvecklingsarbete, såsom det strategiska arbete idrottsrörelsen 
ägnar sig åt just nu då delar av verksamheten omprövas och förnyelse önskas.

Könsbalansen, ett könsförhållande på minst 40-60, i SF-styrelser leder rimligen också 
till att båda könen kan utgöra en så kallad kritisk massa. Det är enligt forskningen 
en viktig faktor för att avvärja marginalisering av det underrepresenterade könet, 
undvika att det underrepresenterade könet kommer att utgöra symboler i stället för 
självständiga individer, ge det underrepresenterade könet utökat utrymme i styrelse-
rummet och möjligheter att påverka verksamheten. 

Förhoppningsvis leder kraven om könsbalanserade styrelser och valberedningar till 
att urvalsprocesserna till dessa uppdrag, liksom tillsättningar av andra positioner, 
skärskådas och förbättras. Enligt forskningen är en springande punkt att se över de 
kriterier som finns och urvalsprocesser som sker inom organisationer. Det kan leda 
till att sökandet av potentiella kandidater blir mer genomtänkt och systematiskt. En 
lärdom att dra ifrån norsk idrott är att frågan om könskvotering – eller snarare mäns 
överrepresentation – behöver finnas med som en aspekt att beakta redan tidigt i 
nomineringsprocesser, i diskussionen om kriterier och sökstrategier. Förutom att det 
torde gynna rekryteringen av kvinnor, finns det stöd i forskningen för att en genom-
arbetad rekryterings- och urvalsprocess också kommer att innebära att mer kvalifice-
rade män rekryteras till idrotten. 

Eftersom forskningsgenomgången rör kön och könskvotering inbegriper den inte 
 studier som undersöker andra faktorer som kan verka hindrande för att bli invald 
i styrelser, till exempel funktionsförmåga eller etnicitet. I arbetet med att bredda 
rekryte ringen behöver dessa aspekter också uppmärksammas och iakttas. Frågan 



27

Vem bestämmer?

om kön kan dock fungera som en bra ingång i ett analys- och förändringsarbete som 
också inbegriper andra jämlikhetsfrågor.

Mot bakgrund av ovanstående forskningsredogörelse går det också att formulera 
några förutsättningar som tycks centrala vid införandet av könskvotering och strävan 
efter att uppnå jämn könsbalans. Dessa utvecklas i avsnittet nedan. 

Vad krävs för att lyckas med kvotering och könsbalans inom idrotten?
Det råder samstämmighet bland forskarna att ”snabbspårslösningar” som kvotering 
inte ensamt kan lösa ojämställdhet i en organisation, utan behöver kombineras med 
ett genomgripande arbete kring ojämställdhet (Adriaanse & Schofield, 2014; Dahle-
rup & Freidenvall, 2006; Dahlerup, 2005, 2008). Det krävs analyser, mål och insatser 
som bygger på den komplexitet som frågor om kön och jämställdhet innebär. 

Avgörande för att jämställdhetsarbeten ska bli lyckosamma är att analysera det 
bakom liggande problem som en insats eller metod förväntas lösa. Varför-frågan 
 måste stå i centrum: Varför är det inte jämställt? Varför är kvinnor underrepresente-
rade? Eller snarare: Hur kommer det sig att män är överrepresenterade? 

Det handlar om att komma åt de mekanismer som på olika sätt inkluderar ett kön 
och exkluderar ett annat (Dahlerup, 2008; Dahlerup & Freidenvall, 2006; Krook & 
Norris, 2014). Idrotten behöver fundera över på vilka sätt det överrepresenterade 
könet (vanligen män)  gynnas. Finns det något i organisationens struktur och kultur 
som direkt och indirekt gör det lättare för män att ta och få ledaruppdrag? Det kan 
röra sig om arbetsformer, hur uppdragen är konstituerade, rekryteringsvägar eller att 
den norm som råder i organisa tionen framställer män som mer självklara och vänta-
de i ledande positioner. Organisationer behöver identifiera de strukturer och kulturer 
som är verksamma och där så är nödvändigt göra förändringar så att den rådande 
könsordningen ruckas och jämställdhet kan uppnås. 

När jämställdhet ska diskuteras och beskrivas hemfaller vi lätt till att fokusera på kvin-
nors underrepresentation. Den ingången avspeglas också i mycket av forskningen 
som är belyst i den här rapporten. Studiernas forskningsfrågor tar sin utgångspunkt i 
kvinnors representation och i betydelser och effekter av andelen kvinnor. I vissa av de 
könskvoteringssystem som är beforskade är det inte en könsneutral kvotering som 
ska ske, det är uttalat att det är kvotering av kvinnor det handlar om6. En alternativ 
utgångspunkt är att flytta fokus mot mäns överrepresentation. Det kanske uppfattas 
som semantik, men sådan perspektivförskjutning bidrar till att rubba maktordningar. 
Den könsordning som finns i samhället bär på maktrelationer, där vanligen män som 
grupp är överordnade kvinnor som grupp. Mäns överordning innebär att de är norm, 
och i relation till män tenderar kvinnor bli avvikande. Att fokusera på den under-
ordnade gruppen (kvinnor) och beskriva dem och deras situation som problematisk, 
riskerar att reproducera könsordningen. En önskan av framtida studier – och inte 
minst av kommande jämställdhetsarbete inom idrotten – är att de i högre grad intar 
ett normkritiskt perspektiv. Det skulle innebära att vända blicken mot män och deras 
överrepresentation, den kultur och struktur som gynnar dem.

6 Den svenska idrottsrörelsens jämställdhetsmål, om ett könsförhållande på minst 40-60, är könsneu-
tralt; utgångspunkten är inte att det är kvinnor som ska utgöra 40 procent och män 60 procent. I andra 
länder förekommer det att man anger att det är kvinnor som skall utgöra den lägre andelen vid ett 
angivet könsförhållande (Dahlerup and Freidenvall 2005; 2011). 
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Vidare är ett villkor för att uppnå jämställdhet i den idrottsliga praktiken, bortom kvo-
teringsmetoden och representationsfrågan, att säkerställa att både kvinnor och män 
ges reella möjligheter att utöva inflytande. Medskicket från Adriaanse och Schofields 
(2014) studie är att sker genom att ledningen tillskriver jämställdhet viktighet och en 
central plats i organisationen. Det underrepresenterade könet måste tilldelas bety-
delsefulla uppdrag och få stöd, och miljön måste karaktäriseras av goda relationer, 
samverkan och sammanhållning. 

Andra rekommenderade insatser är utbildning i genus, jämställdhet och inklude-
ringsfrågor, mentorskapsprogram samt att kvinnor behöver tillgång till nätverk för att 
komma ifråga vid rekrytering. För att konkurrensen ska kunna ske på jämbördigt sätt 
behöver det skapas reella möjligheter för båda könen att få ledaruppdrag (Dahlerup 
& Freidenvall, 2008). I de fall där det finns få av det underrepresenterade könet som 
har den erfarenhet och de kvalifikationer som efterfrågas för uppdragen, behöver 
organisationen initiera ett långsiktigt arbete som borgar för att dessa får möjlighet 
till erforderlig kompetens. 

Därtill har det visat sig vara viktigt med uppföljning av utfall och påföljder för bris-
tande efterlevnad av kvoteringskrav (Dahlerup & Freidenvall, 2006). Beträffande 
uppföljning av könsfördelningen i beslutande och rådgivande organ, samlar Riks-
idrotts för bundet årligen in uppgifter från specialidrottsförbunden, sammanställer 
och redovisar denna statistik.
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Avslutande ord

Inte sällan uppmärksammas frågor om jämställdhet inom idrotten, inte minst av 
 media som ställer frågor om huruvida idrotten är jämställd eller inte. Vad ”jämställt” 
innebär inom idrotten är vad som är uttryckt i de jämställdhetsmål som idrotten 
fastställt (Riksidrottsförbundet, 2011). Några av målen är av policykaraktär; formu-
leringar om vad idrotten menar med jämställdhet och en viljeinriktning om hur idrot-
ten vill att det ska vara. Delmålen är av kvantitativ art och ger uttryck för önskat 
könsförhållande i olika delar av idrottsrörelsens verksamheter. Det är några av dessa 
delmål som har undersökts och som redovisas i den här rapporten. 

Idrottsrörelsen uttrycker självt att frågan om representation utgör en viktig del av 
dess demokratiska uppbyggnad. Den, liksom ställningstagandet om allas rätt att få 
vara med, är en grundpelare i idrottens värdegrund (Riksidrottsförbundet, 2009). Vid 
sidan av ideologiska idéer finns det forskningsstöd för att det är viktigt med både 
kvinnors och mäns representation – och då en könsbalanserad sådan – i beslutande 
och rådgivande organ. Könsfördelningen som anges i idrottens jämställdhetsmål, att 
inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent, har således en förankring 
i vetenskapliga studier. Forskningen visar också att könssammansättningen handlar 
om mer än representation (alltså antal kvinnor och män). En jämn könsfördelning ger 
andra effekter; i en grupp bestående av minst 35 procent av underrepresenterat kön 
kommer exempelvis utrymme och klimat (kultur), liksom arbetssätt och graden av 
aktivitet (struktur), att förändras i positiv riktning. 

Beaktar vi den statistik som redovisas i första delen av rapporten ser vi att den köns-
sammansättning som idrottsrörelsen uppvisar på aggregerad nivå är vad som be-
nämns skev respektive viktad. Samma resultat framgår också i många fall då resulta-
ten bryts ner per SF. Det rimmar alltså illa med både den egna verksamhetsidén och 
vad som förordas från forskare. De mönster vi ser inom beslutsfattande organ får 
betydelse för den enskilda idrotten och idrottsrörelsen i stort. Utifrån vad den här 
rapporten visar har idrottsrörelsen mycket att vinna på att leva upp till de jämställd-
hetsmål man själv beslutat om.
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