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Detta betänkande är ett resultat av Step Up Equality-projektet. Syftet är att ta itu med 
långvariga ojämställdheter mellan kön inom idrotten och ta itu med kvinnors underre-
presentation bland utbildare, chefer och beslutsfattare inom idrotten. För ytterligare 
information om projektet, samt nedladdningsbart forsknings- och supportmaterial - 
gå till  www.girlsinidrott.se/stepupequality.

Projektpartnerna ger allmänheten laglig tillåtelse att använda deras rapport.

De får:

• Använda arbetet

• Anpassa arbetet efter behov

• Reproducera och dela det ursprungliga eller anpassade arbetet med andra

Under licensen måste den ursprungliga källan anges, när arbetet eller ett derivat 
därav används eller delas. Vidare kan arbetet inte användas kommersiellt och even-
tuella derivat måste delas enligt samma licensvillkor. Alla bilder och allt grafiskt i den 
här boken visas med tillåtelse från respektive individer och organisationer. 
Copyright by Julia Shablovskaya: p.1, p. 17, p.21 and p.24. 

Projektet drivs genom partnerskap mellan följande organisationer:

• Stowarzyszenie na Rzecz Demokracji W Sporcie / Association Democracy in 
Sport/ AKS Zły (Polen) 

• Associazione Nazionale Atlete / ASSIST (Italien) 

• FARE Network (United Kingdom)

• Fußball und Begegnung e.V. / Discover Football (Tyskland)

• GEA Cooperative Sociale (Italien)

• Girls in Sport (Sverige)

• Women Win (Nederländerna)

Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör 
inte ett godkännande av innehållet, som endast återspeglar författarnas åsik-
ter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning av den 
information som finns däri.



3

Innehåll

Sammanfattning          5

Glastaket för kvinnor inom idrottsledarskap förblir intakt     6

Om studien           7

Deltagarnas idrottssammansättning        10

Resultat           13

 1. Ändring av narrativet: Kvinnors höga motivation och förtroende för ledarskap  13

 2. Vikten av idrottskunskap och mjuka färdigheter för framgång i ledarskap  15

 3. Idrottsstrukturer är de största hindren, inte kvinnors kompetens   18

   3.1 En icke-stödjande miljö är det största hindret för ledarskap    18

   3.2 Kvinnor behandlas olika utifrån sitt kön      19

   3.3 Löneskillnader bidrar till att kvinnor tidigt avslutar sina karriärer inom idrotten  22

   3.4 Exempel på könsdiskriminering inom idrotten      27

   3.5 En av två kvinnor i ledande position funderar på att sluta    28

 4. Hantering av könsdiskriminering inom idrottsledarskap    30

  4.1 Starka interpersonella färdigheter behövs för att navigera i en icke-stödjande miljö 30

  4.2 Skapa fler stödstrukturer och gör dem kända      33

  4.3 Könsdiskriminering (KD) rapporteras oftast inte     34

  4.4 Befintliga rapportmekanismer för KD saknar synlighet     35

  4.5 Mer forskning kring effektiva rapporteringsmekanismer för diskriminering  35

 5. Hur man strukturerar effektiva utbildningsprogram för kvinnor i ledarskap  36

Slutsats           40

Rekommenderade åtgärder         41



4



5

Sammanfattning

Studien identifierar viktiga hinder för kvinnors ledarskap inom idrotten. Det ger 
också insikter och rekommendationer för framtida åtgärder, utbildning och rap-
porteringsmekanismer för könsdiskriminering och forskning.  

Viktiga resultat

1.   I motsats till utbredda antaganden är kvinnor mycket 
intresserade av ledande positioner

2.   Kvinnor anser idrottskunskap och mjuka färdigheter som viktiga 
förutsättningar för framgång i ledarskap

3.   Strukturell diskriminering begränsar kvinnors tillgång till och 
framgång i ledande positioner

4.   Det finns en stor risk för att kvinnor lämnar ledarroller på grund 
av icke-stödjande miljöer

5.   Könsdiskriminering är utbredd inom idrotten och förekommer i 
en mängd olika former 

6.   Män i ledarroller kämpar ofta med att identifiera 
könsdiskriminering

7.   Även om kvinnor är ganska säkra på sin ledarförmåga så är 
män mer benägna att uppfatta kvinnor som bristande i relevanta 
färdigheter

8.   Det behövs starka mellanmänskliga färdigheter och 
motståndskraft för att navigera i en stödjande miljö

9.   Befintliga stödstrukturer och karriärvägar för kvinnor är 
otillräckliga

10.  Rapporteringsmekanismer för könsdiskriminering finns sällan 
och är otillräckliga 

Step Up Equality har för avsikt att stimulera debatten och bidra med idéer om hur 
man kan uppnå större framsteg när det gäller målet jämställdhet inom idrottsledarskap 
och beslutsfattande.

Besök sidan 41 för vår uppmaning till handling och rekommendationer.
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Glastaket för kvinnor inom idrottsledarskap förblir intakt

FN:s 193 medlemmar enades om att ”uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnor och flick-
or” senast år 2030 med sitt mål 5 i Agenda for Sustainable Development1. Denna FN-ram 
har sedan dess antagits och införlivats i strategier inom sektorer, inklusive idrott. Men i maj 
2018 reflekterade Lydia Nsekera, ordförande för IOK Women in Idrott-kommissionen, över 
läget för jämställdhet inom idrotten:

“ Det finns fortfarande, överallt i världen, alltför många mycket fulländade kvinnor 
som nekas tillgång till idrott, eller socialt stigmatiseras när de bestämmer sig för att 
utmärka sig inom en idrott. På samma sätt utsätts kvinnor för diskriminering på alla 
nivåer och fortsätter att utsättas för våld och övergrepp. Ojämställdhet mellan kö-
nen kvarstår bland beslutsfattande organ, tekniska yrken, media och i tilldelningen 
av sponsring och priser.2”

— Lydia Nsekera, ordförande för IOK Women in Idrott-kommissionen

För att förbättra könsfördelningen inom idrotten i hela Europa fastställde Europeiska Unio-
nen 2014 ett antal mål att uppnå senast 20203. Detta syftade till att uppnå ett minimum av

Kvinnor 40% Män 40% Kvinnor eller  
män 20%

• i styrelser och kommittéer för nationella idrottsorgan

• i ledningen av professionella idrottsförvaltningar och statliga idrottsorgan

• i volontärpositioner och anställningar inom idrottscoachning

Likväl, trots den snabba idrottstillväxten såsom fotboll för kvinnor och flickor under de 
senaste åren, är det totala deltagandet bland kvinnor och flickor fortfarande lågt jämfört 
med pojkar och män (Special Eurobarometer 472, 2018)4. Vidare deltar de inte i hela utbu-
det av idrott och fysiska aktiviteter. Detta har delvis hänförts till att många idrotter anses 
vara typiskt ”manliga” och därför anses mindre lämpliga för kvinnor och flickor inom sina 
samhällen. I vissa länder i Europa har beslutsfattarna historiskt sett till och med förbjudit 
kvinnor att delta i upplevt ”manliga” idrotter, såsom fotboll.
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En uppföljande dataanalys och rapport som offentliggjordes av Europarådet under 2019 gick 
ännu längre. Den uppgav att kvinnor under 2019 fortfarande är påfallande frånvarande när 
det gäller ledarskap, beslutsfattande eller coachning i Europa:

•  38 procent av idrottsförbunden har utvecklat projekt för att rekrytera eller öka antalet 
kvinnliga coacher, men de är fortfarande underrepresenterade. På elitnivå är endast 22 
procent av tränarna i idrottsförbund kvinnor.

•  Endast 7 procent av presidenterna, 18 procent av vice presidenter och 22 procent av alla 
styrelseledamöter i idrottsförbund är kvinnor5.

Trots genomförandet av politiska förändringar drog kommissionen slutsatsen att män fort-
farande dominerar i alla aspekter av europeisk idrott, med undantag för medlemskap i idrott 
med en stor andel kvinnligt deltagande. Kvinnor är därför uteslutna från beslutsfattande inom 
idrotten och glastaket förblir intakt5.

Även de mest populära idrotterna bland kvinnor har relativt få kvinnor i coachning eller le-
dande positioner. Dessutom, när kvinnor har ledande positioner, både på professionell och 
gräsrotsnivå, så tjänar de betydligt mindre än män samtidigt som de utför samma uppgifter 
och ofta undervärderas.  Uteslutandet av kvinnor från påverkans- och ledarskapspositioner, 
inklusive aktiv diskriminering, påverkar inte bara de enskilda kvinnorna själva - det är skadligt 
för dess kultur och begränsar idrottandets potential och hållbarhet i sin helhet.

Om studien

Syfte

Som en del av projektet Erasmus+ Step Up Equality, genomfördes denna forskningsstudie 
för att identifiera hinder för kvinnors ledarskap inom idrotten i Europa. Ett av huvudsyftena 
med denna studie är att ta itu med bristen på tillgängliga data och oberoende analyser av 
ojämställdhet och könsdiskriminering inom idrott på gräsrotsnivå. I betänkandet identifieras 
dessutom särskilda utbildningsbehov för män och kvinnor inom idrotten, vilket gör det möjligt 
för fler kvinnor att komma in i och inneha ledande positioner. Den undersöker också använd-
ningen och uppfattningen av nuvarande rapporteringssystem för könsdiskriminering. Baserat 
på resultaten beskriver studien praktiska rekommendationer för förändringar som behöver 
ske i idrottsmiljöer. Därmed vill man bidra till att öka antalet kvinnor i ledande positioner och 
hjälpa idrottssektorn att dra nytta av ett könsmångsidigt ledarskap i framtiden.

Datainsamling

Uppgifter samlades in från deltagare över hela Europa, och majoriteten av dem kommer 
från Step Up Equalitys partnerländer: Tyskland, Italien, Polen, Nederländerna, Sverige och 
Storbritannien. Dataanalysen fokuserade främst på data från Sverige, Polen, Italien och Tys-
kland eftersom partner kommer att genomföra ledarskapsutbildningar i dessa fyra länder 
under projektets nästa arbetsfas. Projektpartner genomförde skrivbordsforskning, distribuer-
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ade onlineundersökningar inklusive kvantitativa och kvalitativa frågor via deras nätverk och 
genomförda djupgående intervjuer (IDI) med individer. Datainsamlingen ägde rum mellan maj 
och september 2019.

En översyn av situationen vid tidpunkten för studien visade att alla fyra länderna fortfarande 
saknar jämställdhet när det gäller kvinnor i idrottsledarskap: 

SVERIGE 

Även om landet i allmänhet har ett mycket gott rykte om jämställdhet så resulterar detta 
ibland i falska antaganden om hur stora framsteg som gjorts inom idrotten. Damfotbol-
len är till exempel stor i Sverige men fotbollsförbundet kritiseras regelbundet för sina 
långsamma framsteg när det gäller att stödja kvinnors ledarskap på de högsta nivåerna. 

ITALIEN 

Situationen är ytterst dålig: Av de 45 nationella idrottsförbunden leds inte ett enda av en 
kvinna, och samma situation ses på gräsrots-idrottsorganisationer nationellt. Dessutom 
uteslöts idrottskvinnor i Italien enligt lag från erkännande som professionella idrottare 
och från rättigheter och skydd som har professionell status (lagen om idrottsprofes-
sionalism nr 91 från 1981). Idrottare behandlas fortfarande som semi-professional, trots 
en ny lagstiftningsbestämmelse i januari 20206. Bestämmelsen ger enskilda klubbar 
och federationer förmågan att utvidga dessa skydd till idrottare genom att ge ett initialt 
bidrag i form av skattesänkning med följd att elitidrottare oftast bara fick dagtrakta-
menten och täckning för utgifter.6

POLEN 

Situationen kännetecknas av att män innehar de flesta maktpositioner inom idrotten. En 
studie som omfattade 28 nationella idrottsföreningar inom sommaridrott och sju inom 
vinteridrott för 2016 visade att kvinnor endast hade 12 procent av positionerna inom 
idrottsorganisationernas styrelser. I nästan en tredjedel av polska idrottsföreningar finns 
det inte en enda kvinna i styrelsen.7

TYSKLAND 

Flera nationella och regionala idrottsorgan har inrättat mentorprogram för kvinnor. Men 
kvinnor är fortfarande enormt underrepresenterade i idrottsledarskap. Till exempel un-
der 2019 har det tyska fotbollsförbundet (DFB) endast en kvinna bland 16 exekutiva 
kommittéledamöter och 22 ordförande i regionala och länsfotbollsförbund, trots sina 
över 1,1 miljoner kvinnor och flickor som medlemmar.8
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Deltagardemografi

Studien fokuserar på tre huvudmålgrupper, som erbjöd sig att delta i forskningen och gav ut-
tryckligt samtycke innan de deltog.

Kvinnliga idrottare

Dessa är kvinnor*, som nedan endast kallas ”idrottare”, som för närvarande är aktiva som del-
tagare i ett lag eller individuell idrott i Europa. Studien undersöker deras potential och hinder för 
framtida ledarskap. Totalt 129 deltagare deltog i en online-undersökning för kvinnliga idrottare, 
varav 128 identifieras som kvinnliga och en som icke-binär. Dessutom deltog fyra idrottare i 
fördjupade intervjuer. Medelåldern för de tillfrågade idrottarna är 29 år, från 16 till 65 år. Delta-
gande idrottare har varit aktiva inom sin idrott i 15 år i genomsnitt.

Män och kvinnor i idrottsledarskap

Dessa är män* och kvinnor* som har gått vidare med att ta på sig en ledande position inom 
idrotten. De kan ge insiktsfull information och rekommendationer för att stödja potentiella kvin-
nor i ledande positioner. Exempel är tränare, chefer, domare, idrottstjänstemän (t.ex. personer 
som arbetar inom idrottsorgan) och styrelseledamöter. Denna lista är inte heltäckande. Totalt 74 
ledare, 52 kvinnor (70 procent) 22 män (30 procent), deltog i onlineundersökningarna. Dessut-
om deltog 14 kvinnor och 12 män i ledande positioner i fördjupade intervjuer. Den lägre andelen 
svar från män återspeglar att projektpartnerna fann det svårare att engagera denna målgrupp i 
fråga om jämställdhet och nå den genom sina nätverk. Medelåldern för ledare är 41 år, från 23 
till 63 år. Ledare har varit aktiva i sin idrott i 18 år i genomsnitt.

Utöver målgrupperna genomfördes fem djupgående intervjuer med experter inom idrottsfrågor 
- yrkesverksamma som, i stället för att direkt delta i idrott har en hög grad av kunskap inom 
området. Exempelvis kan forskare, journalister eller beslutsfattare ge en övergripande bild, ba-
serad på skilda fall och utifrån-perspektiv.

* Vår förståelse av manlighet och kvinnlighet är inkluderandet av alla som själva identifi-
erar sig som man eller kvinna. Samtidigt som vi strävar efter inkluderandet av alla inom 
idrotten är vårt fokus i studien de specifika utmaningarna och möjligheterna för individer 
som identifierar sig som kvinnor.



Deltagarnas idrottssammansättning

Deltagarna i denna studie är aktiva inom 30 olika idrotter. Dessa sträcker sig från mer traditio-
nella individuella idrotter och lagidrotter såsom friidrott, kampidrott och fotboll till nya och ni-
schade idrotter som roller derby eller hästbågskytte. Fotboll var den vanligast angivna idrotten 
hos 31 procent av idrottare samt 36 procent bland deltagarna i ledande positioner.

Idrottare: Konkurrensnivå 

 

Bild 1. Idrottare: Konkurrensnivå.  Procentsatser representerar andelen idrottare som är aktiva på 

denna nivå.  Vissa idrottare kan tävla på flera nivåer.

35%

Rekreations 
idrott              

Lokal 
tävlingsidrott         

Regional 
tävlingsidrott

Nationell           
tävlingsidrott

Internationell 
tävlingsidrott

15%

31%

43%

20%

 
Idrottare: Typer av lag

De allra flesta av de tillfrågade idrottarna utför sina idrottsaktiviteter i grupp eller lag. Något fler 
idrottare deltar i grupper eller lag för enbart kvinnor än i blandad könsmiljö.

Bild 2. Idrottare: Lagtyp.  Procentsatser representerar andelen idrottare som är aktiva i denna typ av lag. 

Damlag

Alla kön (mixade lag)

Ej aktiv I grupp eller lag

58% 47%

2%

10
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Idrottare: Positioner som hålls inom idrott

Av de tillfrågade idrottarna rapporterade 43 procent som också har ytterligare en position inom 
sin idrott.

34%

8%

7%

5%

4%

3%

3%

2%

Coach

Manager

Styrelsemedlem

Domare

Personal inom idrottsorganisation

Markpersonal / Vaktmästare

Sportmedia

Övrigt

Bild 3. Idrottare: Positioner inom idrott.  Procentsatser representerar andelen idrottare som innehar  

denna position inom sin huvudsakliga idrott, utöver sitt engagemang som idrottare. Några idrottare kan ha 

flera positioner.

Ledare: Positioner som innehas inom idrotten

I genomsnitt har ledarna haft sin huvudsakliga ledande position i sju år. Dessutom har 92 pro-
cent av både de tillfrågade männen och kvinnorna inom detta ledarskap samtidigt ytterligare en 
position inom sin idrott – en position som kan omfatta att vara idrottsman.

43%

38%

34%

30%

17%

14%

12%

8%

5%

Coach

Personal inom idrottsorganisation

Manager

Styrelsemedlem

Övrigt

Idrottare

Domare

Sportmedia

Markpersonal / Vaktmästare

Main position Additional position

24%

23%

23%

19%

8%

3%

3%

19%

15%

11%

11%

9%

9%

5%

5%

14%

Bild 4. Ledare: Positioner som innehas inom idrotten.  Procentsatser representerar andelen ledare (män 
och kvinnor tillsammans) som innehar denna position inom sin huvudsakliga idrott. Några ledare kan ha 
flera positioner.
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Ledare: Antal positioner som innehas inom idrotten

Av de tillfrågade hade endast 8 procent av kvinnorna och 9 procent männen en position inom 
sin idrott. Majoriteten av ledarna har två positioner och män har ett större antal positioner än 
kvinnor.

8%

19%

60%

14%

50%

6%

14%

8%

14%
9%

En Två                          Tre Fyra Fem eller fler

Kvinnliga ledare Manliga ledare

Bild 5. Ledare: Antal positioner som innehas inom idrotten.  Procentsatser representerar andelen ledare 

som innehar detta antal positioner inom sin huvudsakliga idrott. 

Ledare: Typer av organisationer

De tillfrågade män och kvinnor i ledarskap är huvudsakligen aktiva i idrottsföreningar samt re-
gionala och nationella idrottsorganisationer.

33%

50%

31%

23%

37%

68%

12%

5%
10%

23%

14% 15% 14%

2%
0%0%

Idrotts-
klubb, 
idrotts- 
förbund            

Regionalt 
idrotts-  
förbund            

Nationellt      
federation                    

Internationell   
federation

Utbildnings 
sektor

Aktivist-
grupp

Volontär 
verk-

samhet      

Övrig

Kvinnliga ledare Manliga ledare

Bild 6. Ledare: Typer av organisationer. Procentsatser representerar andelen ledare som är aktiva i denna 

typ av organisation. Vissa ledare kan vara aktiva i flera typer av organisationer.
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Resultat

1. Ändring av narrativet: Kvinnors höga motivation och förtroende för ledarskap

När det gäller underliggande orsaker till det låga antalet kvinnor i idrottsledande positioner 
hävdar människor ofta att det finns en brist på kvinnor som vill ta på sig rollerna. I linje med 
denna gemensamma uppfattning svarade ett antal av männen i ledande positioner på ett li-
knande sätt: ”Alla har lika möjligheter [i min organisation], men betydligt färre kvinnor väljer att 
kandidera till chefsjobb”.  (Manlig ledare, Polen)

Enkätresultaten visar däremot att kvinnor själva rapporterar ett stort intresse för idrottsledarrol-
ler: Majoriteten av idrottarna (73 procent) har antingen funderat på att axla en ledande position, 
haft en position i det förflutna eller var också aktiv som ledare parallellt med sin idrottskarriär.

Ja, jag är för närvarande i en ledande  
position

Nej, jag har aldrig funderat över att bli 
en ledare

Ja, jag har funderat på att bli en ledare men 
har aldrig tagit på mig en sådan roll

Ja, jag har tidigare axlat en ledarroll

23%

27%34%

16%

Bild 7. Intresset bland idrottare för ledande positioner. Procentsatser representerar andelen idrottare 

som väljer detta svar utifrån en flervalsfråga.

Med underkännande av vanliga missuppfattningar och fördomar tyder siffrorna från varje delt-
agande land att attityden hos idrottare kring ledarskap tenderar att vara positiv snarare än neg-
ativ eller tveksam. I själva verket visar det att inte bara kvinnor som har avslutat sina karriärer 
utan också många kvinnor som fortfarande aktivt bedriver sina idrottskarriärer är motiverade 
inför och engagerade i ledarroller.

Denna tendens syns också när vi tittar på kvinnors förtroende för sin ledarskapsförmåga, vilket 
är högt. De flesta idrottare ansåg sig antingen ”något säker” eller ”mycket säker”, när det gäller 
att ta på sig idrottsledarskapets uppgifter. De visar också tecken på att sträva mot ledarskap, 
vilket är uppmuntrande för rekrytering av framtida kvinnliga ledare.
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Idrottare          Manliga ledare                Kvinnliga ledare

I vilken grad beskriver följande påståenden din idrottssituation?

Jag är beredd att arbeta hårt för att nå en 
högre ledande position.

Jag är beredd att göra allt för att få en ledande 
position.

Jag strävar mot ledarskap.

Jag känner mig trygg i att kunna fullfölja alla 
uppgifter som följer med en coachande eller 

styrande position.

1 2 3 4 5

Bild 8. Ledare och idrottare: Självförtroende och motivation för ledarskap. Svaren representerar  

genomsnittsnivån för varje målgrupp på en skala från 1 (“Inte alls”) till 5 (“Helt och hållet”). 

Människor som redan har ledarskapsroller och därför har prövat och testat sina förmågor visar 
naturligtvis ännu högre nivåer av självförtroende. Kvinnliga ledare uttryckte dock en mycket 
större angelägenhet om att arbeta hårt för att uppnå en högre position än vad deras manliga 
kolleger uttryckte.

” Du behöver bara mod och självförtroende [att vara en ledare]. Jag lärde mig mycket när 
jag fick min C-licens i coachning och jag vet mycket om fotboll. Kanske mer än de flesta 
män.” 

(Kvinnlig ledare, fotboll, Tyskland)

Detta skulle också kunna vara en återspegling av att fler kvinnor har låga än höga chefspositio-
ner. Dessa innehas mer sannolikt av män.

POLEN. 

Klyftan mellan kvinnors intresse och agerande för ledarskap är störst i detta partner-
land: Majoriteten av de tillfrågade idrottarna (61 procent) har redan funderat på att ta en 
ledande position, men har inte agerat för den. Endast 19 procent av kvinnliga idrottare 
har aldrig tänkt på att bli en ledare och 20 procent hade en position i det förflutna.

Med tanke på hur få kvinnor som har ledande positioner inom idrottsföreningar tvingar un-
dersökningen fram frågan: Varför fattas kvinnor fortfarande inom ledarskap och på besluts-
fattande positioner och vad behöver hända för att motivera kvinnor att kunna uppfylla sin po-
tential?
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I följande avsnitt vill vi hitta ett svar på dessa frågor, genom att utforska miljön kvinnliga idrot-
tare och ledare befinner sig i. Vi kommer att fortsätta med att titta på kunskaper och färdigheter 
som deltagarna identifierat som ett krav för ett framgångsrikt idrottsledarskap. I ett andra steg 
kommer vi att presentera de utmaningar och hinder som kvinnor står inför när det gäller ledar-
skap.

 
2. Vikten av idrottskunskap och mjuka färdigheter för framgång i ledarskap

Genomgången i detta avsnitt är viktig för att på främst två sätt stödja kvinnor som aktiva och 
potentiella ledare. Primärt utforskar den det specifika perspektivet hos kvinnor inom idrotten 
och hjälper oss att förstå de bakomliggande orsakerna till bristen på kvinnor i ledande position-
er. För det andra kan den användas för att utveckla bättre utbildningsinsatser, för att förbättra 
kapaciteten hos dem som vill få vidareutbildning.

Vilken kunskap, vilka attityder och vilja färdigheter behövs för att bli framgångsrik 
och tillfredsställd i en ledande position? Namnge det sjätte området.

Idrottare Kvinnliga ledare

Manliga ledare

Kunskap om 
sport

10%

Kunskap om 
sport

12%

Kunskap om 
sport

7%

Idrotts-strukturer 
och  -nätverk 

6%

Leda/motivera 
andra

8%

Leda/motivera 
andra 
8%

Social 

intelligens 

7%

Lagarbete

8%

Leda/motivera 
andra

7%

Kommunikation

8%

Kommunikation

18%

Kommunikation

9%

Hängivenhet

7%

Organisation

6%

Organisation

11%

Organisation

11%

Mental styrka 
6%

Mental styrka 
6%

Bild 9. Kunskap, färdigheter och attityder (KFA) för framgångsrikt ledarskap. Procentsatser i rutorna 

representerar andelen svar för varje målgrupp, som stämde in på respektive temakategori.
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- Om man vill jobba inom idrotten så är en viss erfarenhet viktig. Du behöver inte vara 
en före detta toppspelare. Men jag tror att erfarenhet - hur ett team fungerar eller vilken 
dynamik som kan uppstå, är till exempel viktigt.” 

(Kvinnlig ledare, fotboll, Tyskland)

Kvinnor i ledande positioner bedömde kommunikationsförmåga som den viktigaste färdig-
heten för ledarskap. Idrottare och män i ledande positioner anser å andra sidan att idrott-
skunskap är den viktigaste färdigheten för ledarskap. Dessutom angav kvinnliga idrottare 
engagemang som en viktig faktor för att vara en framgångsrik ledare.  

POLEN

I Polen betonade kvinnliga ledare och idrottare oftare män i ledande positioner behovet 
av att vara mentalt starka och motståndskraftiga. Detta är ett tecken på den ogästvänliga 
idrottsmiljö som kvinnor befinner sig i, något vi kommer att utforska mer längre fram.

 

”För att vara en effektiv ledare måste man ha ett genuint intresse för andra människor”. 

(Kvinnoledare, Sverige)

Sammanfattningsvis kan man i alla svaren se vikten av sociala färdigheter och mjuka fär-
digheter i allmänhet, såsom kommunikation, självförtroende, mental styrka eller förmågan 
att leda andra. Detta särskilt när man tar hänsyn till kvinnliga ledares perspektiv. Men ämne-
skunskap och expertis finns också med bland de vanligaste svaren. De olika förmågorna som 
anges indikerar de många olika uppgifterna som ledare måste fylla för att bli framgångsrika, 
t.ex. att leverera lämpligt kunnande för att bevisa sin yrkeskompetens samt behärska mjuka 
färdigheter för att hantera sin miljö.

Resultaten har konsekvenser för utbildningsinsatserna: Ledarskapsutbildningar måste ta 
hänsyn till och struktureras med hänsyn till de vanligaste färdigheterna och kunskapsformer-
na, liksom de olika roller som ledarna måste uppfylla i sitt arbete.

Genom svaren ser vi också den miljö som kvinnliga ledare verkar i: Vikten av sociala fär-
digheter indikerar den sociala miljöns relevans i allmänhet. För det andra visar vikten av men-
tal styrka för kvinnliga idrottare och ledare att denna miljö kan vara ganska utmanande för 
kvinnor inom idrotten. I nästa avsnitt kommer vi att undersöka de utmaningar och hinder de 
står inför som ledare.
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3. Idrottsstrukturer är de största hindren, inte kvinnors kompetens

Resultaten om hinder och utmaningar för kvinnor inom idrotten och i synnerhet deras ledande 
positioner fullbordar de slutsatser vi dragit i avsnitt ett och två: Den mest uppenbara förkla-
ringen till den låga andelen kvinnor i ledande positioner är inte en låg motivation hos kvinnorna 
själva utan deras miljö. Av de 52 tillfrågade kvinnorna i ledande positioner har endast 23 inte 
upplevt några utmaningar när de intagit sin position. I själva verket är det särskilt den miljö de 
verkar i som tenderar att vara utmanande, eftersom hindren verkar vara mestadels strukturella, 
och könsbaserade diskriminerande hantering angavs som utbredd inom idrottsstrukturer.

 3.1. En icke-stödjande miljö är det största hindret för ledarskap

Idrottare Kvinnliga ledare Manliga ledare

Icke-stödjande miljö / brist på bekräftelse

Inadekvata nätverk

Anställningsprocedurer

Svårigheter att verkställa ledarskapsrollen

För många plikter / tidsbrist

Brist på självförtroende i förmåga att leda andra

Brist på relevanta färdigheter

Inga upplevda barriärer (räknas en gång per perrson)

Organisatoriskt motstånd till förändring

Utifrån din åsikt - vilka är de främsta barriärer kvinnor möter när de intar en 
ledande position inom idrott? Ange de tre främsta.

Bild 10. Uppfattning av hinder för ledande positioner för kvinnor. Procentsatser representerar andelen svar 

för varje målgrupp, som stämde in på respektive temakategori
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4%

11%
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4%

6%

6%

0%

0%
0%

1%
4%

31%

9%

13%

3%

9%

8%

23%

9%

0%

4%

6%

17%

24%
21%
12%
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– Det är precis den där klassiska situationen som jag har sett så ofta: Man delar klassrum-
met med mestadels män och de som leder sessionerna är män. De bara antar att du inte 
kommer att vara lika bra som en man och när du är det så är de alltid riktigt förvånade.” 

(Kvinnlig ledare, fotboll, Tyskland)

Både idrottare och ledare trodde oftast att en icke-stödjande miljö eller brist på erkännande var 
de största hindren för kvinnor att bli ledare. Detta följdes av könsdiskriminering och stereotyp-
er. Av de sex vanligaste svaren från båda grupperna ligger endast två hinder på ett personligt 
plan: Brist på självförtroende och relevant kompetens. Även om resultaten visar att 25 procent 
av ledarnas svar gäller bristen på relevant kompetens så ger mestadels män i ledande position-
er detta svar. Exempel från män var brist på erfarenhet, självförtroende, lägre motståndskraft 
mot stress, kreativitet och kvinnor som är rädda för att ta på sig ansvaret. Medan 17 procent 
av männen trodde att brist på relevant kompetens är ett stort hinder för kvinnor så höll endast 
8 procent av kvinnliga ledare och 6 procent av idrottare med om detta. Återigen tyder dessa 
siffror på att kvinnor har ganska gott självförtroende medan uppfattningen att de saknar rele-
vanta färdigheter är ett externt perspektiv.

3.2. Kvinnor behandlas olika utifrån sitt kön

52%
43%

67% 69%

32%

48%

Idrottare  
upplevda (1)

Idrottare  
bevittnade (2)

Kvinnliga ledare        
upplevda (1)

Kvinnliga ledare        
bevittnade (2)

Manliga ledare       
upplevda (1)

Manliga ledare       
bevittnade (2)

57%
33% 31%

95%

68%

5%

1. Har du upplevt dig blivit särbehandlad pga. ditt kön under idrottsaktiviteter?

2. Har du bevittnat särbehandling av kvinnor pga. sitt kön under idrottsaktiviteter?

Bild 11. Erfaren och bevittnad särbehandling av kvinnor i idrott. Procentsatser representerar andelen 

svarande per målgrupp.

Medan majoriteten av kvinnliga ledare och idrottare personligen har upplevt särbehandling uti-
från sitt kön under idrottsverksamhet har endast 5 procent av männen i ledande positioner gjort 
detsamma. Även om män angav att de bevittnade incidenser, där kvinnor särbehandlades, 
så utgjorde de 32 procent en betydligt mindre andel av de tillfrågade, jämfört med gruppen 
kvinnliga ledare och idrottare (69 procent respektive 43 procent). Dessutom tyder några av 



20

intervjuerna på att antalet kvinnor inom idrotten, som upplever särbehandling på grund av sitt 
kön, är ännu högre. Det verkar också finnas ett problem med självkännedom: Vissa kvinnor 
uppfattar vissa sociala beteenden som norm i idrottskulturen och kategoriserar dem därför 
inte som diskriminering. Som en svensk kvinnlig ledare uttryckte det: ”Du måste förstå dig själv 
och sammanhanget du befinner dig i”. En holländsk kvinnlig ledare i handboll kommenterade 
också denna normalisering:  ”ett visst beteende hos män är så vanligt att det accepteras såsom 
normalt”.

POLEN 

77 procent visar att det är synnerligen många kvinnor som hade utmaningar med att 
inta sin ledande ställning i Polen. Dessutom är könsskillnaderna ifråga om de upplevda 
hindren uppenbara: Kvinnor hänvisade oftare till den ogästvänliga miljön och nämnde 
också bristen på lämpliga färdigheter och självförtroende – något som ingen av männen 
valde. I allmänhet upplevde eller observerade ingen av männen könsdiskriminering.

“ Jag tror att [ett glastak i idrottsorganisationer] är gjort av plast snarare än glas. 
Om du fortsätter banka i ett glastak, kommer det att bryta någon gång, medan ett 
plasttak böjer sig.” 

(Kvinnlig ledare, Polen).

 
Omkring hälften av de personer som svarade på enkäten uppfattar särbehandling av kvinnor 
inom deras verksamhet. En närmare granskning av deltagarnas uppfattningar om lika möjlighe-
ter inom sina egna idrottsorganisationer visade följande:

4% 6%

43% 42%
77%

53% 52%

23%

Idrottare  Kvinnliga                     
ledare

Manliga  
ledare

Har kvinnor och män samma möjligheter inom din organisation/grupp att  
bli idrottsledare?

Kvinnor har fler möjligheter

Män och kvinnor har lika 
möjligheter

Män har fler möjligheter

Bild 12. Uppfattning om lika möjligheter i idrottsorganisationer. Procentsatser representerar andel-

en svarande per målgrupp.
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Majoriteten av kvinnliga idrottare och ledare anser att det finns ojämlika möjligheter i deras or-
ganisationer, där män har fler möjligheter. Majoriteten av männen, som tror att män och kvinnor 
har lika möjligheter, delar dock inte denna uppfattning. Kvinnors uppfattning om ojämlika möj-
ligheter återspeglas också i antalet kvinnor i ledande positioner inom sina idrottsorganisationer:

•  42 procent av ledarna - både män och kvinnor, uppger att fler män än kvinnor för närvaran-
de har ledande positioner inom sin organisation. 28 procent av ledarna beskriver sin orga-
nisations ledarskap som könsbalanserat, ytterligare 8 procent som obalanserat (icke-köns-
specifikt) och de återstående 10 procent har inte kommenterat.

•  Endast 9 procent av de tillfrågade säger att det finns fler kvinnor än män i organisationens 
ledande positioner. Denna siffra minskas till 2 procent, efter att ha tagit hänsyn till ledare i 
idrottsorganisationer som bara är öppna för kvinnor.
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 3.3. Exempel på könsdiskriminering inom idrotten

Deltagarna utvecklade i undersökningen den särbehandling av kvinnor som de upplevde eller 
bevittnade inom sin idrottsverksamhet under det senaste året. Svaren visar på omfattande as-
pekter av könsdiskriminering och visar tydligt de utmaningar som kvinnor står inför som idrot-
tare och ledare inom idrotten.

Skämt

Diskriminerande eller nedsättande kommentarer från män är ofta förklädda till skämt. Kvinnor 
som är verksamma inom idrotter som anses “maskulina” nämnde detta oftare. De gav negativa 
kommentarer om en kvinnas förmåga att spela eller leda inom idrotten, och att kvinnor som 
idrottar ses som komiska eller löjliga och de skrattas åt. Det är “machoism i det lilla” och kom-
mentarerna skiljer ut de enda kvinnorna i en idrottsmiljö, eller fokuserar på hennes fysik, hennes 
utseende och känslor framför hennes idrottsliga skicklighet.

“Många människor gör narr av mitt kön under spel och jag är ofta den enda kvinnan på 
planen.”  

(Kvinnlig idrottare, Polen)

 
Trakasserier och övergrepp

Kvinnor upplever direkta förolämpningar, ibland även från män i samma blandade team. De 
omfattar sexistiska, diskriminerande kommentarer samt mobbning: Sexuella kommentarer från 
manliga idrottare under åskådarmatcher, tränare som är sexistiska gentemot kvinnliga idrottare, 
diskriminerande nätkommentarer mot kvinnor inom idrotten.

“ En ung medlem av vår sektion mobbade mig, även om jag var chef för sektionen på den 
tiden. Han är nu styrelseledamot.” 

(Kvinnlig ledare, Polen)

 
Bristande respekt

Kvinnor tas ofta inte på allvar och måste hävda sig själva. Idrottare angav sig bli förringade. Det 
finns ett förakt för kvinnors kompetens – de anses vara svagare och mindre fysiskt kapabla. 
Idrottare reduceras ofta till sitt utseende och kallas för “söt flicka” etc. Därför har många idrot-
ter lägre prestationsnivåer för kvinnor och flickor, samt mindre priser. Det finns en likgiltighet 
inför kvinnors resultat, vilket återspeglas i tillgången till anläggningar, utbildning och mänskliga 
resurser. På samma sätt sade kvinnor i ledande positioner att de ofta pratas förbi eller ignoreras 
av män i diskussioner och beslutsfattande.

“[Jag upplever] främst kommentarer eller ett latent förnekande av kompetenser. I grup-
pdiskussioner diskuteras ofta inte kvinnornas kommentarer vidare av gruppen eller de 
ignoreras. Eller så tas den punkt upp igen som en man tidigare har tagit upp.” 

(Kvinnlig ledare, fotboll, Tyskland)

“Lärarna sa att damer inte kunde utföra en viss [kampidrotts-] teknik, eftersom den ansågs 
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“för fysiskt”. VM-matcherna för damer är alla på samma datum, medan herrarna har en 
vilodag mellan individuell- och lagtävlingar. Damerna kämpar också de sista 4 minuterna, 
medan herrarna har 5 minuter per match.” 

(Kvinnlig idrottare, kendo, Nederländerna)

– Jag stöter på könsdiskriminering varje dag. Jag hör väldigt ofta att kvinnor inte kan coa-
cha män.” 

(Kvinnlig ledare, Polen)

“Även om jag var tränare för flicklaget hänvisade domarna alltid till den manliga man-
agern.” 

(Kvinnlig friidrottare, fotboll, Italien)

 
Brist på ekonomiskt erkännande

Ekonomiska ojämställdheter kvarstår: Kvinnliga idrottare och ledare rapporterar att de tjänar 
mindre än sina manliga motsvarigheter, där några idrottare på hög nivå får låg eller ingen lön. 
Dessutom får idrottare ofta mindre priser och mindre prispengar för samma atletiska presta-
tioner i tävlingar. Kvinnors team har svårare att få sponsring och detta leder till att mindre ut-
rustning finns tillgänglig eller köps till högre pris.

“Det finns olika utmärkelser i den italienska beachvolley-mästerskapet för män och kvin-
nor, trots att det är samma aktivitet.” 

(Kvinnlig ledare, volleyboll, Italien)

”Jag funderade på att lämna mitt jobb i en ledande position, eftersom det först och främst 
inte anses vara ett riktigt jobb: Jag får ersättning och inte en lön. Dessutom behandlas jag 
inte rättvist jämfört med mina manliga kollegor och ibland har jag för mycket press.”

(Kvinnlig ledare, rugby, Italien)

“För oss finns det inget gratis som för herrfotbollslag, och allt vi betalar betalas till ett my-
cket högre pris än marknaden.” 

(Kvinnlig ledare, Bosnien och Hercegovina)

 
Avsiktlig obstruktion

Människorna i en kvinnas miljö kan förbjuda henne från att delta i (vissa typer av) idrott. Besluts-
fattare inom idrotten kan medvetet utesluta kvinnliga idrottare från blandade spelningar eller 
tävlingar. Idrottsanläggningar avvisar kvinnor på grund av att det t.ex. saknas omklädningsrum, 
fria idrottsplatser eller coacher åt dem. Kvinnliga tränare är petade från damlag eller sparkade. 
Det kan finnas en partiskhet mot att anställa män, även om kvinnliga ledare är de bättre kandi-
daterna.

“Mindre bra och förberedda män valdes, än jag och andra kvinnor.” 

(Kvinnlig ledare, volleyboll, Italien)
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“[De] tog bort de kvinnliga idrottarna från de kvinnliga tränarna eller till och med avske-
dade kvinnliga tränare.” 

(Kvinnlig friidrottare, Polen)

“En ung dam fick veta att hon inte kan komma in i [idrott-] representation eftersom hon är 
kvinna. Hon kom in, men först efter mycket press.” 

(Kvinnlig ledare, fäktning, Kroatien)

“Under de blandade mästerskapen (för spelare upp till 14 år) föredrar tränare att låta en 
manlig idrottsman spela, snarare än flickorna. Även om flickan är tekniskt bättre.”

 (Kvinnlig friidrottare, fotboll, Italien)

 
Fördomar och könsstereotyper

Förväntningarna på kvinnor inom idrotten baseras ofta på könsstereotyper. Det kanske inte är 
“normalt” för kvinnor att spela en viss idrott. Uppfattningen om att kvinnor är fysiskt svagare 
och mer känslomässiga än män återspeglas i olika konkurrensregler, såsom kortare sträck-
or eller färre skjutningar för kvinnor. Män kan spela “mjukare” mot kvinnor och kvinnors up-
pförande och rättvisa spelande bedöms annorlunda än mäns. Kvinnor antas ha liten förståelse 
för idrott och i beslutsfattandet förväntas de stå tillbaka och inta en mer passiv roll i stället för 
att hävda inflytande.

“Normen är en man. Kvinnors prestationer blir bedömda hårdare.” 

(Manlig ledare, fotboll, Sverige)

“Kvinnor uppmanas att göra téet.” 

(Kvinnlig ledare, fotboll, Storbritannien)

”Inom idrotten styrs föreningarna av mycket gamla, föråldrade tankemönster. Till exempel, 
blev jag 2002 tillfrågad i min anställningsintervju vad jag skulle göra om mitt barn är sjukt.” 

(Kvinnlig ledare, aktiv i flera idrotter, Tyskland)

“Många människor, som inte utövar någon idrott, berättade ofta för mig att kvinnor inte vet 
hur man spelar basket och att det är en idrott för män.” 

(Kvinnlig friidrottare, basket, Italien)
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Intersektionalitet

Kvinnor är naturligtvis inte en homogen grupp utan har många olika och korsande identiteter 
baserade på t.ex. ras, etnicitet, ålder, sexuell läggning, religion eller tro. Detta kan leda till yt-
terligare diskriminering eller nackdelar i idrottsstrukturer, samt påverka deras tillgång till stöd. 
Kvinnor grupperas alltför ofta tillsammans såsom en grupp. En intersektionell inställning till rät-
tvisa och jämställdhet som ser till komplexa former av diskriminering är välbehövlig. Framtida 
forskning rekommenderas.

“Kvinnor i fotboll antas automatiskt ha liten förståelse för spelet - särskilt icke-vita kvinnor.” 

(Kvinnlig ledare, fotboll, Storbritannien)

“[Jag har upplevt olika behandling] på grund av mitt kön och min ras. Vita män är inte vana 
vid att se en svart kvinna i ledande positioner.” 

(Kvinnlig ledare, fotboll, Storbritannien)

“Som lesbisk har jag också kontraktsmässigt behandlats på ett diskriminerande sätt.” 

(Kvinnlig ledare, volleyboll, Italien)

”Jag gick med i en ny damfotbollsklubb den senaste tiden, men jag fick inte spela. Jag fick 
bara träna. Jag tror att det var på grund av min hijab, så jag lämnade klubben.” 

(Kvinnlig friidrottare, fotboll, Tyskland)

”När jag gick till en coaching-kurs kommenterade några deltagande män på arabiska om 
mig att vara där: Vad gör hon här med en hijab?” 

(Kvinnlig ledare, fotboll, Tyskland)

“ På grund av min trans-identitet, upplevde jag intensiv diskriminering inom idrotten. Jag 
nekades spellicens och blev utsparkad av idrottsklubbar.”

(Kvinnlig ledare, fotboll, Tyskland)

Jag tränade som domare. Efter ett år slutade jag, eftersom jag inte fick tillräckligt stöd och 
inte erkändes fullt ut av föreningen. Detta var i motsats till män i liknande situationer eller 
yngre kvinnor, som fick mer stöd, eftersom de ville döma konkurrenskraftigt eller för att 
människor såg “mer potential” i dem, särskilt på grund av sin unga ålder.” 

(Kvinnlig ledare, fotboll, Tyskland)
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3.4 Löneskillnader bidrar till att kvinnor tidigt avslutar sina karriärer inom idrotten

Får du för närvarande betalt för din position?     

Oavlönad

Avlönad

Avlönad deltid

Avlönad fulltid

73%

29%
34%

4%
7%

27%

18%
27%

16%

10%

55%

Idrottare Kvinnliga ledare Manliga ledare

Bild 13. Idrottare och ledare: Mottagen betalning. Procentsatser representerar andelen svarande för varje 

målgrupp.

”Diskrimineringen av oss kvinnor inom fotbollen är något man inser varje dag. Tänk bara 
på några av mina lagkamrater: För att komma och spela i VM-kvalet var de tvungna att 
be sina arbetsgivare om tillstånd. Vissa andra har deltidsjobb, för när man tränar fem el-
ler sex gånger i veckan, som jag, har du inte råd med ett heltidsjobb. Även om du behö-
ver det, eftersom de ersättningar vi får är inte tillräckligt för att leva ...” 

(Kvinnlig friidrottare, fotboll, Italien)

”[För att vara i min ledande position] behöver du tid och du inte får mycket pengar. [Du 
får högst 200 euro per månad, vilket du inte kan leva på. Du gör prioriteringar och i 
slutändan behöver du pengar.”  

(Kvinnlig ledare, fotboll, Tyskland)

I varje projektland är ersättningen till tillfrågade idrottare dålig och hindrar många av dem från 
att tävla mot en högre standard. I Tyskland är det slående att en idrottare bara får kostnader 
och en annan deltidsbetalning även om fyra tyska idrottare tävlar på nationell nivå och två på 
internationell nivå. Kvinnliga ledare som tillfrågades är i en bättre betalningsposition jämfört 
med idrottare över hela Europa, men högre betalda och heltidsanställda ledarpositioner är fort-
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farande mestadels upptagna av män. Dessa resultat är i linje med befintlig forskning, såsom 
FIFPros Global Employment Report (2017)9  för fotboll. Den fann att bland aktiva kvinnliga fot-
bollsspelare över hela världen, överväger 90 procent att tidigt avsluta sina karriärer inom idrot-
ten för att hitta ett bättre betalt jobb eller bilda familj. Undersökningsresultaten visar vidare att 
det är nödvändigt att erkänna kvinnor som professionella idrottare, skydda kvinnors rättigheter 
inom idrotten och ge dem rätt till lika lön för lika arbete. Idrottsstyrande organ har möjlighet att 
agera proaktivt i denna fråga och lyfta fram det bidrag idrotten kan spela för jämställdhet och 
lönejämställdhet i samhället i stort. För kvinnor i idrotten är kollektiva åtgärder och fackförenin-
gar värdefulla verktyg för att ha en synlig och kollektiv röst, som inte längre kan ignoreras.

      3.5 En av två kvinnor i ledande position funderar på att sluta

Även när kvinnor har tagit sig till respektive positioner så är det hög risk att de slutar. Hälften 
(50 procent) av kvinnliga idrottsledare uppgav att de ibland funderar på att sluta sin nuvarande 
aktivitet och 31 procent av dem har tidigare slutat eller pausat sin aktivitet. 

”Ja, jag funderar ibland på att sluta på grund av...

1. ... den okunniga alfakulturen och rasismen.” 

Kvinnlig ledare, fotboll, Storbritannien)

2. ... demotivation på grund av bristen på stöd.”

(Kvinnlig ledare, Polen)

3. ... ibland [är] trött på att strida.” 

(Kvinnlig ledare, fotboll, Tyskland)
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Bild 14. Anledningar till varför ledare funderar på att sluta. Procentsatser representerar andelen 

svar för varje målgrupp, som stämde in på respektive temakategori. 
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Kvinnor i ledarskap angav återigen den ogynnsamma yrkesmiljön och bristen på respekt som 
skäl, vilket ledde till demotivation. Män å andra sidan är mest benägna att sluta sitt jobb på gr-
und av den höga arbetsbelastningen och tidsbrist. Vissa kvinnliga ledare uppgav att det skulle 
hjälpa dem i den icke-stödjande miljön om där fanns fler kvinnor att förlita sig på för stöd.

Våra resultat tyder på att åtgärder som syftar till att öka antalet kvinnor i ledarskap först och 
främst måste inriktas mot idrottsinstitutioner. Det finns en tydlig brist på strukturer och fär-
digheter i arbetskraften för att skapa en lämplig och könsdiversifierad arbetsmiljö. Därför är det 
inte förvånande att de mycket motiverade kvinnornas ledarskapspotential inte har låsts upp 
samt att de fortfarande är underrepresenterade. Detta förstärks av risken för att kvinnor lämnar 
sina ledarroller, på grund av en icke-stödjande miljö.

Dessutom finns det ett akut behov av att stödja kvinnor som idrottare och ledare för att lyckas 
trots sådana icke-stödjande miljöer, t.ex. genom utbildningar som öppet tar fasta på dessa 
problem och stärker en mängd olika sociala färdigheter som nämns i avsnitt 2. En annan strate-
gi skulle kunna vara att främja nätverk för kvinnliga idrottare och ledare där de kan erbjudas 
och få kamratstöd för att kompensera för den icke-stödjande miljön inom sina organisationer. 
Men institutionaliserade stödstrukturer i organisationer och sammanslutningar är nyckeln till att 
bekämpa dessa problem, vilka kommer att bli mer implicita i avsnitt 4.
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4. Hantering av könsdiskriminering inom idrottsledarskap

4.1 Starka interpersonella färdigheter behövs för att navigera i en icke-stödjande miljö

Vilka personliga färdigheter tror du är viktigast för att ta sig förbi barriärer 
mot att bli en framgångsrik ledare inom din idrott? Ange de tre främsta.

Interpersonella färdigheter

Förmåga att anpassa  
resursförmåga

Motståndskraft

Motivtion / beslutsamhet

Integritet och rättspatos

Självförtroende

Organisatoriska förmågor

Kommunikationsförmågor

Erfarenhet, kunskap,  
skicklighet

Idrottare Kvinnliga ledare Manliga ledare

Bild 15. Personliga färdigheter som behövs för att övervinna hinder för ledarskap. Procentsatser 

representerar andelen svar för varje målgrupp, som stämde in på respektive temakategori. 

 
Idrottare och ledare uppfattar interpersonella färdigheter, bland annat i att förhandla, påverka 
samt hantera konflikter och kritik som de viktigaste färdigheterna för att bekämpa hinder mot 
ledarskap. För idrottare var självförtroende och motivation/beslutsamhet den andra och tredje 
mest användbara färdigheten att hantera dem med, följt av organisatoriska och kommunikatti-
va förmågor. Samtidigt som dessa färdigheter stärks kommer det inte att hjälpa kvinnor att stå 
ut i icke-stödjande och diskriminerande miljöer.
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Inom vilka områden skulle du vilja ha ytterligare utbildning, för att hantera 
barriärer mot ledarskap inom din idrott? Ange de tre främsta.

Kommunikationsförmågor

Interpersonella förmågor

Personlig karaktär eller  
personlighetsdrag

Bakgrund och kunskap

Organisatoriska förmågor

Nätverkande och  
partnerskapsbyggande

Tackla diskriminering

12%

7%

30%

6%

0%

7%

7%

30%

7%

22%

14%

12%

11%

4%

17%

13%

10%

8%

2%

8%

40%

Bild 16. Allmän utbildning behövs för att övervinna barriärer mot ledarskap. Procentsatser  

representerar andelen svar för varje målgrupp, som stämde in på respektive temakategori. 

Idrottare Kvinnliga ledare Manliga ledare

 
Majoriteten av de tillfrågade i undersökningen uppgav att de vill ha vidareutbildning i ämnes-
kunskap. Kvinnliga ledare visade tydligt också en stark önskan att förbättra sina sociala färdig-
heter, som ses som nyckeln till att övervinna barriärerna i sina positioner.

Kvinnliga ledare angav oftast lednings-, strategi- och organisationsutvecklingsämnen som 
kunskapsområden de vill ha utbildning i. Detta följdes av (i fallande ordning) insamling och 
ekonomi, idrottspolitik och politik, coachningsfärdigheter, juridisk och människorättsbaserad 
information, marknadsföring & PR, information om möjligheter, forskning, fysiologi, fallstudier, 
pedagogik och psykologi.
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POLEN 

Även om alla grupper pekar på betydelsen av organisatoriska färdigheter så anger kvin-
nor oftare självförtroende och kommunikationsförmåga som viktiga faktorer. Män beto-
nar oftare vikten av yrkeskvalifikationer, organisatoriska färdigheter och uthållighet vilket 
signalerar skilda erfarenheter i deras personliga karriärer och vägar, där yrkeskvalifika-
tioner lovar mest framgång.    

TYSKLAND 

Deltagarna uppfattar kommunikation som den viktigaste färdigheten som någon inom 
en idrottsledande position måste behärska. En viss grad av självständighet och mot-
ståndskraft behövs hos människor som vill bli framgångsrika och kunna bli kvar i sina 
ledande positioner.

ITALIEN 

Det finns en stark önskan att lära sig mer om innehåll och verktyg. Detta återspeglar 
hur få utbildningserbjudanden som når de kvinnor som är intresserade av ledande po-
sitioner. Dessutom rankas behovet av att stärka självförtroendet högt. Detta kan hjälpa 
kvinnor att etablera sig i en uteslutande manlig eller mansdominerad miljö.

SVERIGE 

Både idrottare och ledare anger förmågan att leda och motivera andra som central. 
Vidare uppfattas interpersonella färdigheter och självförtroende som de viktigaste fär-
digheterna för att övervinna hinder, liksom motståndskraft när man möter motgångar.
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4.2 Skapa fler stödstrukturer och gör dem kända

Endast 33,5 procent av deltagarnas organisationer eller grupper erbjuder stöd till idrottande 
kvinnor som vill bli ledare. Den vanligaste typen av stöd är utbildning i blandad könsmiljö, följt 
av stödgrupper eller nätverk samt mentorskap. Kvinnliga ledare är också mycket mer benäg-
na (20 procent) att uppge att deras organisation erbjuder utbildning som särskilt riktar sig till 
kvinnor, jämfört med idrottare (endast 3 procent). Detta tyder på att idrottsorganisationer måste 
göra mer för att se till att deras idrottare känner till befintliga utbildningsmöjligheter för kvinnor, 
vilket skulle hjälpa dem att få tillgång till ledande positioner.

SVERIGE 

Det tillgängliga stödet ligger i linje med det europeiska genomsnittet. Det är dock mer 
troligt att idrottare känner till de stöderbjudanden som riktar sig till kvinnor, vilket tyder 
på att här finns en större medvetenhet. Bland de erbjudanden som ges är antalet utbild-
ningar för kvinnor samt mentorskap sammanlagt 50 procent vilket är jämförelsevis högt.

ITALIEN 

Kvinnor rapporterade att de inte har tillräcklig tillgång till utbildning och inget stöd för att 
förena arbete, privatliv och idrott.

POLEN

Idrottsorganisationer anordnar huvudsakligen utbildning i syfte att förbättra sina anställ-
das kvalifikationer, men de erbjuder inte särskild ledarskapsutbildning åt kvinnor.

TYSKLAND 

Mer än hälften av idrottarna sa att deras grupp eller organisation har stöd tillgängligt, 
men bara en liten andel riktar sig specifikt till kvinnor.
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4.3 Könsdiskriminering (KD) rapporteras oftast inte

Bristen på stöd till kvinnor inom idrotten blir ännu tydligare när vi studerar deltagarnas erfaren-
heter av könsdiskriminering och anmälandet av den.
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9%

27%

77% 56% 90%

Idrottare  Kvinnliga ledare Manliga ledare

Har du någonsin anmält könsdiskriminering under dina idrottsaktiviteter (personlig 
eller bevittnad erfarenhet)?

Jag vill inte svara

Responsen var  
tillfredsställande              

Ja. Responsen var inadekvat            

Nej

Bild 17. Rapportering av könsdiskriminering. Procentsatser representerar andelen svarande för 

varje målgrupp.

 
Även om mellan 43 procent och 58 procent av de tillfrågade idrottarna och ledarna bara under 
det senaste året har upplevt eller bevittnat könsdiskriminering mot kvinnor så har endast 28 
procent av ledarna och 18 procent av idrottarna rapporterat densamma.

SVERIGE 

Även om 75 procent av de svenska idrottarna upplevde särbehandling baserat på kön 
och 88 procent har sett särbehandling av kvinnor har inte en enda person erfarenhet 
av att anmäla det. På liknande sätt upplevde 50 procent och bevittnade 75 procent av 
ledarna särbehandling och endast 8 procent rapporterade fall. Detta tyder på att det 
finns betydande hinder för rapportering. Men siffrorna kan också kopplas till en större 
bild. Majoriteten av svenska idrottare och ledare säger att män har fler möjligheter än 
kvinnor. Men det finns också en stor andel som anser att möjligheterna är desamma, 
trots att de själva upplever könsdiskriminering. Detta återspeglas i följande uttalande: 
“Lika ofta behandlas män också annorlunda”. (Kvinnlig ledare, ishockey, Sverige) Detta 
tyder på att kvinnor också kan vara tveksamma till att se och/eller erkänna strukturell 
diskriminering.
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ITALIEN 

Trots att 35 procent av de idrottare som bevittnat och 43 procent av de som upplevt 
könsdiskriminering under det senaste året har 76 procent aldrig rapporterat detta. 
Idrottare befinner sig i en maktobalans och kan frukta att rapportering av incidenter av 
diskriminering ger återverkningar, t.ex. att uteslutas från idrottsverksamhet eller drab-
bas av ytterligare diskriminering.  Erfarenheterna från idrottare skiljer sig från ledare, 
som inte bara har en större sannolikthet av att ha utsatts för eller upplevt diskriminering 
utan också är mer benägna att rapportera densamma. Endast 17 procent har aldrig 
rapporterat diskriminering medan 83 procent har bevittnat och 67 procent har utsatts 
för olika behandling på grund av sitt kön. 

4.4 Befintliga rapportmekanismer för KD saknar synlighet

Endast 47 procent av ledarna och 36 procent av de tillfrågade idrottarna kunde ange en na-
tionell eller lokal institution som skyddar lika möjligheter inom idrotten. En anledning till att 
könsdiskriminering inte rapporteras är bristen på kunskap om var man ska lämna in ett klag-
omål. Bland ledarna finns det en stor könsskillnad: 77 procent av männen kunde namnge en 
organisation jämfört med endast 35 procent av kvinnorna

POLEN 

Kunskapen om rapporteringsmekanismer är mycket dålig: 81 procent av idrottarna, 
62 procent av kvinnorna och 58 procent av männen i ledande positioner kunde inte 
namnge institutioner som skyddar jämställdheten inom idrotten.

The most frequently cited institutions that safeguard gender equality were national sports go-
verning bodies and non-governmental organisations. However, many examples cited by res-
pondents indicate that they only have superficial knowledge in this respect, since many of the 
institutions named are not significantly engaged in the equalisation of opportunities in sport.

De mest frekvent angivna institutionerna som skyddar jämställdheten var nationella idrottssty-
rande organ och icke-statliga organisationer. Många exempel som anges av respondenterna 
visar dock att de bara har ytlig kunskap i detta avseende, eftersom många av de namngivna 
institutionerna inte är särskilt engagerade i utjämningen av möjligheterna inom idrotten.

4.5 Mer forskning kring effektiva rapporteringsmekanismer för diskriminering

” Min tränare sa: Låt det vara. Jag tror att hon kunde ha gjort mer. Hon sa bara: Låt det 
vara, turneringen är över ändå nu. Någon borde ha talat med personen och han borde ha 
bett om ursäkt. Jag önskar att [motståndarens] tränare tvingades fundera över sina han-
dlingar efter händelsen, om hur han diskriminerade. Det ändrar inte mycket för den person 
som upplevde diskriminering, men han borde veta att han diskriminerade någon.” 

(Kvinnlig friidrottare, fotboll, Tyskland)
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Av de deltagare som rapporterade könsdiskriminering var majoriteten missnöjda med respon-
sen. En anledning till detta kan vara att de människor de litade på vill undvika att eskalera en 
konflikt eller inte tar klagomålet på allvar.

TYSKLAND 

Jämfört med det europeiska genomsnittet på 27 procent var så mycket som 38 procent 
av kvinnorna i ledande positioner var missnöjda med responsen efter att de hade rap-
porterat in diskriminering.

”[Organisationerna] alla säger att de har dessa planer [för att skydda lika möjligheter inom idrot-
ten], men att faktiskt vidta åtgärder ...” 

(Icke-binär idrottare, simning/fitness, Nederländerna)

Vår data tyder på att förväntningar om icke meningsfulla åtgärder, efter ett klagomål, kan vara 
en annan orsak till bristen på rapportering. Det finns ett behov av mer tillgänglig kunskap om 
rapporteringsmekanismer, fler alternativ för rapportering samt en förbättring av de befintliga al-
ternativen. Detta eftersom processen och resultaten ger så låg tillfredsställelse. Vi rekommend-
erar därför ytterligare forskning kring vad som utgör effektiv, pålitlig och meningsfull mekanism 
för rapportering och respons på könsdiskriminering inom idrotten.

5. Hur man strukturerar effektiva utbildningsprogram för kvinnor i ledarskap

”Det skulle vara fantastiskt att ha ett mentorsprogram för olika kvinnor i idrottsledande positio-
ner för att bara få chansen att uppleva andra kvinnors ledarstilar, hur de tar sig an sina arbets-
uppgifter, hur de kommunicerar. Det skulle bara vara en riktigt bra sak!” 

(Kvinnlig ledare, fotboll, Tyskland)
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Inom vilka ämnen skulle du vilja ha mer kunskap, för att kunna bli en framgångsrik och 
tillfredsställd ledare inom din idrott?

Bild 18. Idrottare och ledare: Önskade läroämnen. Procentsatser representerar andelen svar för varje 

målgrupp, som stämde in på respektive temakategori.
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• Utbildningar måste beakta de olika roller som ledarna måste uppfylla i sitt arbete

• Utbildningarna bör inriktas på social kompetens och ämneskunskap eftersom de anses 
vara viktigast för att lyckas i en ledande ställning

• Utbildningar måste öppet ta itu med problemet med icke-stödjande miljöer och stödja 
kvinnliga idrottare och ledare att lyckas i en sådan miljö. Detta utan att hålla myten vid liv 
om att kvinnorna själva är problemet

• Utbildningar måste inte bara inriktas på kvinnliga idrottare och ledare, utan även på deras 
miljö, särskilt på personer i beslutsfattande positioner med potential att förändra strukturer 
och påverka miljöer

 
Lämpliga utbildningsformat
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Personligt                  
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Utskivet 
kursmaterial

Kvinnliga ledareIdrottare Manliga ledare

Vilket utbildningsformat vore mest till din hjälp?

Bild 19. Idrottare och ledare: Lämpliga träningsformat 1. Procentsatser representerar andelen 

svarande för varje målgrupp.
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Möjlighet att få ta utbildningslån
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En seminarium med personer enbart av ditt 
kön

Översättning till mitt modersmål

Täckta reskostnader

Möjlighet att använda arbets- eller  
utbildningstillstånd

Idrottare Kvinnliga ledare Manliga ledare

Bild 20. Idrottare och ledare: Lämpliga träningsformat 2. Procentsatser representerar andelen svarande 

för varje målgrupp.
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Förändringar som behövs i idrottsmiljön

Vad skulle behöva förändras i din klubb / förening för att kvinnor ska kunna nå sin 
potential som ledare?

Idrottare Kvinnliga ledare Manliga ledare

Bild 21. Förändringar som behövs i idrottsmiljöer för att kvinnor ska bli framgångsrika ledare. Pro-

centsatser representerar andelen svarande för varje målgrupp.
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Slutsats

 
Myten om att kvinnor - inte deras miljö - är problemet verkar leva vidare. Den manifesteras i 
ett idrottslandskap som verkar oförmöget att inte hindra, och än mindre att aktivt främja och 
stödja kvinnor inför ledarskap. Dessa ganska katastrofala resultat som rör stödstrukturer tyder 
på att det för närvarande antingen finns endast låg eller ingen medvetenhet om de strukturella 
hinder som kvinnliga idrottare och ledare står inför inom idrotten, eller att de människor som har 
ansvarspositioner saknar viljan att förändra system och strukturer.

Att kräva en proaktivt stödjande miljö för kvinnliga ledare är inte bara en moralisk fråga, base-
rad på kvinnors rättigheter i sig själva (även om detta borde vara skäl nog). Konsekvenserna av 
att kvinnor utestängs från idrotten och dess beslutsprocesser är långtgående. Som förebilder 
spelar de en stor roll för att inspirera andra kvinnor och flickor att börja med idrott. De kan se till 
att kvinnors röster och perspektiv hörs och rättigheter skyddas, samt att bli förtrogna åt yngre 
kvinnliga idrottare.

Idrotten är också en mycket synlig och kraftfull social institution som kan påverka den bredare 
satsningen på jämställdhet i samhället. Kvinnor i idrottsledarskap lär sig överförbara färdighe-
ter som utrustar dem att bli ledare inom alla områden i samhällslivet. Idrottsorganisationer och 
idrottsinstitutioner, som tar jämställdhet på allvar och engagerar sig i progressiva åtgärder, har 
möjlighet att visa sitt mervärde för samhället, prestera bättre, öka mänskliga resurser och dra 
nytta av ekonomisk tillväxt.
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Rekommenderade åtgärder 

Sluta slösa bort ledarpotentialen hos mycket självsäkra och motiverade kvinnor 
inom idrotten genom att:

Politik och 
mekanismer

•  Ge stöd åt jämställdhetspolitik i idrottsklubbar och 
idrottsorganisationer

•  Hålla idrottsorganisationer mer ansvariga för att stödja kvinnliga 
idrottare och ledare för att få fler kvinnor i ledande positioner 

• Uppmuntra kvinnors närvaro i styrelserna

Träning och 
utbildning

•  Införa (fler) kurser för kvinnor

•  Genomföra mångfaldsutbildningar för personer som ansvarar 
för idrottsföreningar och idrottsorganisationer

•  Genomföra kurser för att ge ansvariga personer kunskap kring 
möjliga strategier för att minska hinder för kvinnliga ledare och 
idrottare

•  Utveckla gemensamma kurser för kvinnor som redan har 
ledande roller samt kvinnliga idrottare, för att främja egenmakt, 
stärka den personliga kompetensen och ge dem kunskap om 
nätverk och kamratsolidaritet

Könsdiskrim-
inering

• I nstallera effektivare mekanismer för att rapportera 
könsdiskriminering

•  Sprida kunskap om hur man anmäler könsdiskriminering och 
hur man får stöd

Nätverk och 
support

•  Skapa fler utbytes- och nätverksmöjligheter mellan kvinnor i 
idrottsledande positioner, för att genom kamratstöd uppmuntra 
solidaritet mellan kvinnor

Forskning •  Bedriva mer forskning om strukturell och könsbaserad 
diskriminering ur ett intersektionellt perspektiv

•  Forska mer kring vad som utgör effektiv, pålitlig och meningsfull 
rapporteringsmekanism samt insats för könsdiskriminering inom 
idrotten.
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Läs mer

 
Du kan läsa mer om projektet samt hitta referenser och verktyg som används, 
här:  www.girlsinsport.se/step-up-equality.

@step up equality

@stepupequality #stepupequality
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