
Införande av könskvotering 
i specialidrottsförbunden

Jenny Svender & Lina Wahlgren
FOU-rapport 2021:1



Jenny Svender & Lina Wahlgren

Införande av könskvotering 
i specialidrottsförbunden



FoU-rapport 2021:1
Du finner FoU-rapporter utgivna av Riksidrottsförbundet på: www.rf.se/forskning

Författare: Jenny Svender, Umeå universitet & Lina Wahlgren, Riksidrottsförbundet

Formgivning: Catharina Grahn, ProduGrafia

Foto omslag: Shutterstock

ISBN: 978-91-87385-31-5



3

Innehåll

Förord 4

Sammanfattning 5

Inledning 6

Tillvägagångssätt och källmaterial 8
Källmaterialet 8
Kvalitet på specialidrottsförbundens data  9
Beskrivningen av Riksidrottsförbundets strategiska arbete 9

Könssammansättningen i specialidrottsförbundens beslutande  
och rådgivande organ 10

Specialidrottsförbundens styrelser 10
Specialidrottsförbundens valberedningar 14
Specialidrottsförbundens kommittéer 16
Specialidrottsförbundens internationella representanter 17
Specialidrottsförbundens landslagsledare  18
Specialidrottsförbundens generalsekreterare 19
Sammanfattning resultat 19

Införandet av könskvotering i specialidrottsförbunden 21
Ett intensifierat jämställdhetsarbete 21
Förslag till RF-stämman 21
Processer och beslut med relevans för beslutet om könskvotering 22
Översikt av beslut relaterade till införandet av könskvotering i 
specialidrottsförbund 25

Diskussion 26
Implikationer vid införandet av könskvotering 27
Metoddiskussion 29

Referenser 30

Bilaga 1 32

Bilaga 2 34



FoU-rapport 2021:1

4

Förord

Arbetet för att skapa en jämställd idrottsrörelse har pågått länge och är ett ar-
bete som kräver struktur, långsiktighet och tålamod. Den första jämställdhets-
planen kom 1989 och redan då var frågan om könskvotering uppe för diskussion. 
1995 togs beslut i denna riktning då könssammansättningen i samtliga RF- organ 
reglerades i RF:s stadgar. I år, 2021 införs stadgekravet om jämställd köns-
samman sättning i beslutande och rådgivande organ. Det görs med bakgrund 
i historien där könskvotering är ett sätt att rätta till den struktur som tidigare 
gynnat män och missgynnat kvinnor.

I denna rapport undersöks könssammansättningen på ledande positioner inom 
specialidrottsförbund, inför införandet av det nya stadgekravet. Rapporten be-
skriver också de beslut, strategier och processer som ledde fram till att beslutet 
om könskvotering togs, samt vad som behöver göras framåt. Rapporten är skri-
ven av Jenny Svender, Umeå universitet och Lina Wahlgren, RF.

Rapporten visar att ett strategiskt och strukturerat jämställdhetsarbete ger 
resul tat, att könskvotering är en viktig del i att skapa jämställdhet på makt-
positioner och bana väg för en idrottsrörelse där olika röster kan vara med och 
påverka. 

Resultaten visar att det skett en förändring i positiv riktning och att jämställdhet 
uppnåtts på en aggregerad nivå vad gäller numerären i special idrotts förbundens 
styrelser. Dock är inte alla förbund jämställda och ett flertal har arbete kvar att 
göra för att uppfylla stadgekravet.

Rapporten blir också en påminnelse om att vi inte är klara i och med numerärt 
jämställda i styrelser och valberedningar. När väl styrelserummet och val bered-
ningarna är jämställda sett till antalet ledamöter, är det viktigt att fortsätta att 
vara uppmärksam på hur vägarna fram till dessa positioner ser ut, vilka normer 
som råder i förbunden och hur makten fördelas formellt och informellt. 

Styrelser och valberedningar är viktiga i arbetet mot mål och önskat läge i 
idrotts rörelsens Strategi 2025. Det är därför avgörande att de ges de bästa förut-
sättningarna för att säkerställa att förbundets idrottsutveckling skapas med 
utgångspunkt i olika människors position, erfarenheter och kompetenser. Jäm-
ställd representation är ett steg på vägen i den riktningen. 

Malin Järf
Chef för verksamhetsområdet Medlemsutveckling och juridik
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Införande av könskvotering i specialidrottsförbunden

Sammanfattning

I juni 2021 träder en stadgeändring om könskvotering i special idrotts förbundens 
(SF) styrelse och valberedningar i kraft. Den här rapporten redovisar köns-
samman sättningen på olika ledande positioner inom SF, med särskilt fokus på 
beslutande och rådgivande organ. Studien baseras på en enkät som är utformad 
av Riksidrottsförbundet (RF) och distribuerad till SF. Statistiken avser 2019 och 
ger en bild av hur utvecklingen ser ut ett och ett halvt år innan SF:s åligganden 
träder i kraft. Rapporten beskriver också de beslut, strategier och processer som 
RF iscensatte mellan år 2016 och 2020, avseende införande av könskvotering i SF. 

Resultaten visar att över tid, från 2005 och framåt, så går utvecklingen åt rätt 
håll; andelen män och kvinnor har blivit allt jämnare på ledande positioner inom 
SF. Det skiljer sig dock åt beroende på vilken typ av ledningsposition. När det 
gäller SF styrelser så är dessa för första gången i historien jämställda (minst 40 
procent av ett kön), på en aggregerad nivå. Samtidigt råder det stor skillnad mel-
lan olika SF, det är 44 av 72 SF som lever upp till det kommande stadgekravet för 
styrelser. När det gäller valberedningarna utgör män 57 procent på en aggre-
gerad nivå. För valberedningar gäller emellertid att könsfördelningen ska vara 
helt jämn (50-50), det är således en bit kvar innan en helt jämn fördelning mellan 
män och kvinnor. 57 av 72 SF klarar stadgekravet för valberedningar. Då sta-
tistiken är från 2019 kommer ytterligare förändringar antagligen att ske innan 
stadgekravet börjar gälla 1 juni 2021. 

Alla andra ledande positioner har mer eller mindre manlig dominans. Längst 
ifrån jämställdhetsmålen är internationella representanter och landslagsledare, 
på dessa positioner är tre av fyra ledare män.

Beslutet om att införa könskvotering som RF-stämman tog 2017 föregicks och 
har efterföljts av flera andra beslut. Det knyter an till det intensifierade jämställd-
hetsarbetet, idrottsrörelsens nya jämställdhetsmål, strategiarbete och ekono-
miska stödsystem. Därtill har riksidrottsstyrelsen fattat beslut om en anvisning 
för hur transpersoner ska kunna inkluderas i relation till stadgekravet. Köns-
kvoterings frågan är således integrerad i strategiska och styrande processer. 

För att SF ska klara åliggandet om en reglerad könssammansättning har RF 
genom fört olika insatser till stöd för SF: kunskapshöjning i form av utbildnings-
insatser och utbildningsmaterial, dialoger och mötesplatser, uppföljning och 
forskning, samt förstärkt ekonomiskt stöd. Det sistnämnda har inom ramen för 
det nya ekonomiska stödsystemet antagit två former: ett stöd av stimulerande 
karaktär och ett i form av risk för sanktioner.
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Inledning

Idrottsrörelsen har under flera decennier haft jämställdhetsambitioner formu-
lerade i centrala styrdokument och som jämställdhetsmål. Olika insatser och 
projekt har genomförts i syfte att åstadkomma jämställdhet. Forskning, ut-
värderingar och uppföljningar har pekat på framgång inom jämställdhets-
området, men också på att ambitionerna och målsättningarna inte nås fullt ut. 
Exempelvis visade Åströms (2011) utvärdering av arbetet mellan 2005 och 2010 
att Riksidrottsförbundet (RF) inte i tillräcklig utsträckning lyckats integrera 
ett jämställdhetsperspektiv i för idrotten styrande dokument; jämställdhets-
integrerings strategin fungerade inte och styrdokumenten var könsblinda, 
 menar Åström. När Larsson och Linghede (2020) nästan tio år senare belyser 
idrottens jämställdhetsarbete menar de emellertid att jämställdhetsintegrering 
som strategi har fått ett visst genomslag.

Statistik över könsfördelningen på olika ledande positioner pekar dock på viss 
stagnation (Svender & Nordensky, 2017). Detta föranledde riks idrotts styrelsen 
(RS) att år 2016 besluta om att jämställdhetsarbetet skulle intensifieras  (Svender, 
2018). En del av det intensifierade arbetet innebar att RS la fram en proposition 
till RF-stämman 2017. Förslaget innehöll dels förnyade och delvis revide rade 
jämställdhetsmål, dels ett förslag om att ändra RF:s stadgar avseende special-
idrotts förbundens (SF) åligganden (Riksidrottsförbundet, 2017a). Såväl de 
kvantitativa jämställdhetsmålen som förslaget om stadgeändring handlade om 
att åstadkomma jämställdhet i form av en jämn(are) könsfördelning på  olika 
ledar posi tioner inom idrotten. Den sistnämnda delen av propositionen, för-
slaget om stadgeändringen, innebar att könssammansättningen i SF:s styrelser 
och valberedningar skulle regleras av stadgarna. Från och med den 1 juni 2021 
ingår det i SF:s åligganden att följa den i stadgarna angivna könsfördelningen 
i SF:s styrelser och valberedningar (Riksidrottsförbundet, 2019a). I propositio-
nen som RF-stämman hade att ta ställning till ombads SF att arbeta kraftfullt 
för att övriga organ ska nå jämställdhetsmålen till 2025 (Riksidrottsförbundet, 
2017a). Det intensifierade jämställdhetsarbetet sammanfaller också med det 
förändringsarbete som idrottsrörelsen driver sedan några år tillbaka, Strategi 
2025, där jämställdhet utgör ett särskilt utpekat utvecklingsområde. 

Det ökade fokus på jämställdhetsfrågorna, samt i ett avseende ökat krav på jäm-
ställdhet, kan antas ge avtryck på idrottsrörelsen. Ett sätt att belysa det är att 
följa upp de kvantitativa aspekterna av jämställdhet, alltså i vilken utsträckning 
män och kvinnor innehar ledande positioner. Ett syfte med föreliggande rap-
port är därför att redovisa könssammansättningen på olika ledarpositioner inom 
special idrotts förbunden, med särskilt fokus på beslutande och rådgivande organ. 
Det inbegriper en särskild uppmärksamhet på styrelser och valberedningar be-
roende på att dessa organ berörs av stadgeändringen. En tangerande fråga är 
om en förändring av det här slaget spiller över på andra organ inom SF, varför 
även andra ledarpositioner redovisas i rapporten. Resultatet kommer att sättas 
i relation till jämställdhetsmålen (Riksidrottsförbundet, 2017b) och den köns-
samman sättning som det beslutats om i stadgeändringen. RF:s rapporterings-



7

Införande av könskvotering i specialidrottsförbunden

system innebär viss eftersläpning av statistiken, vilket gör att det inte är möj-
ligt att uttala sig om hur stadgeändringen faller ut när stadgan träder i kraft den 
1 juni 2021. Statistiken som redovisas i rapporten är från 2019 och ger en bild av 
hur utvecklingen ser ut ett och ett halvt år innan SF:s åligganden verkställs. 

Att i stadgar reglera hur könssammansättning ska se ut benämns könskvotering. 
Idén med – och en definition av – kvotering är ”[…] en målinriktad rekrytering 
med syftet att snabbt rätta till oönskade skevheter i samhället” (Dahlerup & 
Freidenvall, 2008, s. 10). Där mål riskerar att bli alltför mjuka blir könskvotering 
ett fastläggande av kvoter för en viss grupp av människor. 

I olika delar av världen och inom olika samhällssfärer har könskvotering diskute-
rats och ibland införts. Det gäller framför allt inom politiken men i viss mån även 
inom näringslivet (Whelan & Wood, 2012). Kvoteringsfrågan är relativt beforskad 
inom dessa sektorer, men inom idrotten har könskvotering varken initierats eller 
studerats i någon större utsträckning. Norge och Sverige utgör undan tag. I dessa 
länder har idrotten beslutat om – och tillämpar – könskvotering inom idrotten. 

Ottesen med flera (2010) jämför de skandinaviska länderna avseende könsför-
delningen på ledande positioner inom idrotten. De menar att en förklaring till 
den höga andelen kvinnor på ledarpositioner som framför allt Norge men också 
Sve rige uppvisar delvis kan hämtas i att Norge har könskvotering för styrelser i 
idrottsförbund och föreningar, liksom Sverige har det för RF-organen. Danmark 
som inte har haft samma proaktiva arbete som Norge och Sverige, inriktat på 
strukturella förändringar, har lägre andel kvinnor. I Norge tillämpas könskvo-
tering för både idrottsförbund (nationella och regionala) och idrottsföreningar 
(Sisjord, Fasting & Sand, 2017). Stadgarna säger att båda kön ska vara represente-
rade och sammansättningen ska vara proportionell med könssammansättningen 
bland medlemmar i respektive idrott, men minst två representanter av varje kön. 
Det norska systemet möjliggör ansökan om undantag från stadgekraven (Sisjord, 
Fasting & Sand, 2017). Skirstad (2009) pekar på att det i Norge har gjorts försök att 
få igenom strängare krav, att kvinnor ska utgöra minst 30 eller 40 procent i alla 
idrottsorganisationer. Förslagen har emellertid hitintills inte fått gehör i general-
församlingen. Sisjord, Fasting och Sand (2017) under söker vilken påverkan som 
beslutet om könskvotering har på idrottsförbund och idrottsföreningar i Norge, 
avseende medvetenhet om könskvoteringskravet, huruvida det är vägledande vid 
sammansättningar av styrelser samt om några särskilda projekt eller initiativ har 
initierats i syfte att öka andelen av under representerat kön i styrelser. De konsta-
terar att samtliga specialidrottsförbund är medvetna om könskvoteringskravet 
och att en stor majoritet lever upp till stadgeregleringen. På samma sätt förhåller 
det sig med de regionala idrotts förbunden. Bland idrottsföreningar tycks med-
veten heten och uppfyllelsen av stadgarna mer varierad. 

Ovan studier på idrottens område synliggör i viss mån vad som hänt inom idrotts-
förbund efter att könskvotering har införts. Förutom Skirstad (2009) som under-
söker hur stadgar för könssammansättning antogs i generalförsamlingen i norsk 
idrott råder det brist på kunskap om de processer som kan föregå och följa av ett 
könskvoteringsbeslut. Den svenska idrottsrörelsen tillhör en begränsad skara 
som har erfarenheter av att ha initierat och fattat ett sådant beslut inom idrotts-
sektorn, varför redogörelser om processer som omgärdar beslutet om könskvote-
ring är motiverat. Avsikten med den här rapporten är därför också att beskriva de 
beslut, strategier och processer som Riksidrottsförbundet iscensatte mellan 2016 och 
2020, avseende införande av könskvotering i special idrotts förbunden. 
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Tillvägagångssätt 
och källmaterial

Den kvantitativa delen av rapporten baseras på en enkät som är utformad av RF 
och distribuerad till SF. Den redovisar data insamlad under år 2020 och avser 
verksamhetsår 2019. Det är den senast insamlade och tillgängliga data inför 
RF-stämman 2021. Det innebär att ytterligare förändringar i statistiken antag-
ligen kommer att ske innan stadgeändringen verkställs den 1 juni 2021. 

Rapportens första del har en kvantitativ ansats och redovisar statistik i form av 
frekvens och andelar. I syfte att se utvecklingen över tid redovisas i huvudsak 
tidsserier. Detta är möjligt eftersom RF under många år har samlat in data över 
kvinnor och män i olika ledningspositioner. Den tidigaste mätpunkten är år 2005 
och den senaste 2019. Statistiken beskrivs i huvudsak på en aggregerad (över-
gripande) nivå, det vill säga hur det ser ut för alla SF sammantaget, men i slutet av 
rapporten finns bilagor över statistik för 2019 nedbrutet på respektive SF.

I fokus är styrelser och valberedningar då det har direkt koppling till stadge-
ändringen, men även könssammansättningen i flera av SF:s rådgivande organ 
redovisas. Dels för att idrottsrörelsens jämställdhetsmål omfattar flera ledar-
positioner, dels för att det är intressant att undersöka om det går att avläsa någon 
förändring gällande fördelning mellan kvinnor och män i andra organ än de som 
är föremål för stadgeändringen. Kan beslutet om könskvotering få effekter för 
andra organ och positioner än styrelser och valberedningar?

Källmaterialet
RF samlar årligen in information och olika uppgifter om SF:s verksamhet 
base rat på föregående verksamhetsår. Det är obligatoriskt för samtliga SF att 
redovisa denna statistik, bland annat för att erhålla ekonomiskt stöd, varför 
statistik från samtliga SF finns att tillgå. En del i denna uppföljning utgörs av 
”SF- statistik” där uppgifter om licenser, förbundsstyrelsen, valberedningen, 
kommittéer, inter nationell representation, personal och landslagsledare efter-
frågas. All  denna statistik ska redovisas uppdelat på kön. 

Frågorna om antal kvinnor och män i nämnda organ har varit formulerade 
på samma sätt under de senaste åren, vilket gjort det möjligt att jämföra siff-
rorna över tid. Inför 2019 gjordes emellertid en viss förändring. För att RF ska 
 kunna följa upp och säkerställa att SF efterlever sina åligganden gällande köns-
samman sättning i styrelse och valberedning, behövde ett par enkätfrågor juste-
ras för att harmoniera med stadgekravet. Den tidigare formuleringen gällande 
frågan om könssammansättningen i förbundsstyrelsen löd: ”[…] Vi menar här 
ordinarie ledamöter (inkl. ordförande) [vår kursivering] valda av årsmötet och 
inte suppleanter/personalrepresentanter.” Den nya regleringen säger att den an-
givna könssammansättningen gäller exklusive ordförande, varför enkätfrågan 
i uppföljningen av 2019 års verksamhet fick följande formulering: ”Ange antal 
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kvinnor och män i respektive ålderskategori som är ledamöter i er förbunds-
styrelse. Ange 0 om ni inte har någon i specifik ålderskategori. Vi menar här öv-
riga ledamöter, valda av årsmötet, exklusive [fet stil i originaltext] ordförande 
och suppleanter/personalrepresentanter.” Detsamma kom att gälla enkätfrågan 
gällande antal kvinnor och män i valberedningen, medan den för kommittéer 
förblev oförändrad och efterfrågar därmed antal kvinnor och män som är leda-
möter, inklusive ordförande/sammankallande. 

Kvalitet på specialidrottsförbundens data 
Underlaget bygger på den redovisning som varje SF sänder in till RF. Att SF 
 själva rapporterar sina underlag kan innebära en viss risk för felrapportering. 
Till exem pel kan frågor tolkas olika mellan SF. Vilken roll/funktion den som 
 fyller i enkäten har i SF kan skilja sig åt, vilket också kan tänkas påverka kvali-
teten. Det är vanligen förbundets generalsekreterare som fyller i enkäten hos 
respek tive SF, men det kan alltså variera. Det finns även en risk att uppgifts-
inlämningen kan variera över tid eftersom det kan vara olika personer från år 
till år som fyller i enkäten. Siffrorna har emellertid visat sig vara förhållandevis 
stabila, sett under en längre tid, vilket talar för att statistiken är tillförlitlig.

Ovan nämnda justering av de två av enkätfrågorna kan också ha betydelse för 
uppföljningens kvalitet; SF kanske inte uppfattade den förändring som gjordes 
2019, att de till skillnad mot tidigare år nu skulle ange könssammansättning 
exklu sive ordförande, inte inklusive ordförande. 

Beskrivningen av Riksidrottsförbundets 
strategiska arbete
I rapportens andra del beskrivs de beslut, strategier och processer som omgär-
dar införandet av könskvoteringen i SF. Underlaget för denna del utgörs av hand-
lingar som föregick och följde av stämmobeslutet om att införa könskvotering. 

En viktig information till läsaren är att rapportens huvudförfattare, Jenny 
 Svender, har varit anställd på RF under tiden för den process som beskrivs. I 
hennes tjänst som sakkunnig i jämställdhetsfrågor ingick uppgifter som att 
bereda under lag, leda och involveras i olika delar av det arbete som beskrivs i 
rapporten. För delen med ett sådant inifrånperspektiv är stor kunskap och för-
ståelse för det  arbete som beskrivs, att ha en initierad bild av verksamheten som 
forskare vanligen inte har. Samtidigt är en sådan position problematisk. Förför-
ståelsen och den direkta involveringen kan skapa hemmablindhet och riskera 
frånvaron av en kritisk forskar blick som krävs för att kunna ge en problematise-
rad och nyanserad bild. Avsikten med den andra delen av rapporten är emeller-
tid inte att göra en kritisk analys av idrottsrörelsens införande av könskvotering 
utan ansatsen är beskrivande och förklarande.
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Könssammansättningen i 
specialidrottsförbundens 
beslutande och 
rådgivande organ

I fokus för resultatredovisningen står könssammansättningen i SF:s styrelser 
och valberedningar, då den är särskilt relevant inför stadgeändringens iscen-
sättande den 1 juni 2021. Dessutom redovisas könssammansättningen i SF-kom-
mittéer och bland SF:s internationella representanter, landslags ledare och 
generalsekreterare. Detta dels för att det för dessa organ och positioner finns 
jämställdhetsmål utformade som ska vara uppfyllda till 2025 (Riksidrotts-
förbundet, 2017), dels då det är intressant att se om stadgekravet genererar 
 några effekter på könssammansättningen i andra organ än de som är föremål för 
stadgeändringen. 

I tidsserierna redovisas primärt årtalen 2005, 2011 och 2015 och därefter samt-
liga år till och med 2019. Mätpunkterna 2005 och 2011 är valda utifrån att det 
under dessa år antogs jämställdhetsmål eller jämställdhetsplaner, vilket gör det 
värt att undersöka status vid dessa tidpunkter. Från 2015 och framåt har RF år-
ligen sammanställt och publicerat könssammansättningen varför denna tids-
serie får fortsätta. Vi påminner om att 2019 års siffror är de senast insamlade 
uppgifterna och att utfallet efter stadgeändringens införande den 1 juni 2021 
sannolikt kan vara annorlunda. Fler SF kommer då ha genomfört förbunds-
möten där de ändrat stadgarna samt valt en styrelse och valberedning i enlighet 
med stadgekravet. 

Resultaten redovisas i huvudsak på en aggregerad nivå. Hur det ser ut i respek-
tive SF år 2019 redovisas i bilaga 1 och 2. 

Specialidrottsförbundens styrelser
Ledamöter och ordförande
För SF-styrelser innebär stadgekravet att ordinarie ledamöter (exkl. ordförande) 
måste utgöra minst 40 procent av underrepresenterat kön. 

År 2019 har SF på en aggregerad nivå en könsfördelning på 56 procent män och 
44 procent kvinnor. Som figur 1 visar har könsfördelningen bland styrelse-
ledamöter blivit allt jämnare de senaste åren. Det skiljer 11 procentenheter 
 mellan 2019 och ett decennium tillbaka. Särskilt snabb har utvecklingen varit 
från 2017, året då RF-stämman fattade beslut om stadgekrav på jämställd köns-
fördelning i SF-styrelser, där andelen kvinnor ökat med fem procent på två år. 
På en aggregerad nivå, samtliga SF sammanslagna, kan SF-styrelser sägas vara 
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jämställda. Då stadgeändringen rör respektive SF är dock en nedbrytning på 
könsfördelningen i enskilt SF nödvändig att göra, något som återkommer lite 
 senare i rapporten.

För ordförandeposten i en styrelse finns det inget specifikt stadgekrav, men 
efter som det är den högsta positionen inom ett SF, med både symbolisk makt och 
stor reell möjlighet till inflytande, är det emellertid intressant att redovisa hur 
könsfördelningen ser ut. Figur 1 visar att könsfördelningen blivit jämnare över-
tid även bland SF-ordförande. En jämförelse över det senaste decenniet  visar att 
andelen kvinnor i ordförandeposition har ökat med 10 procentenheter. Däremot 
råder det fortfarande stor ojämställdhet; år 2019 är tre av fyra SF-ordförande 
män. RF-stämmobeslutet tycks så här långt inte heller haft vare sig en positiv 
eller negativ inverkan på ordförandepositionerna; könsfördelningen är i princip 
oförändrad sedan 2017.
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Figur 1. Andel män bland ledamöter och andel män i ordförandeposition i SF-styrelser 2005–2019.

Att notera i sammanhanget är att enkätfrågan om könsfördelning i SF- styrelser 
omformulerades något till insamlingen av 2019 års siffror, vilket kan påverka 
resul tatet. Tidigare ombads SF att uppge antal män och kvinnor bland leda-
möter inklusive ordförande, medan de i 2019 års enkät fick uppge antal män och 
kvinnor bland ledamöter exklusive ordförande. 

Åldersfördelning
För att se om könskvotering ger några andra effekter än på könssammansätt-
ningen kan ålderssammansättningen vara värd att belysa, i relation till kvinnor 
och män. 

Figur 2 illustrerar hur könsfördelningen uppdelat på olika åldersgrupper sett ut 
över tid. En första sak att konstatera är att det totala antalet styrelseledamöter 
har förändrats över tid, vilket strax kommer att utvecklas. En andra iakttagelse 
är att oaktat totala antalet styrelseledamöter, fördelas män och kvinnor mellan 
de olika åldersgrupperna på samma sätt. I åldersgruppen yngre än 30 är det fler 
kvinnor än män 2011, 2015 och 2019 samt i åldergruppen 30–45 år 2019. I alla 
andra åldersgrupper är män fler än kvinnor och störst procentuell skillnad är 
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det i den äldsta ålders gruppen, över 60 år. Samtidigt är det i åldersgruppen över 
60 år som kvinnor ökat mest mellan 2011 och 2019. För det tredje syns tendensen 
att antalet  kvinnor konsekvent ökar över tid medan antalet män varierar. Fort-
farande är de  flesta styrelseledamöterna en man i ålderskategorin 46–60 år.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Antal

Kvinnor Män

2011 2015 2019 2011 2015 2019 2011 2015 2019 2011 2015

> 60 år46–60 år30–45 år< 30 år

2019

28
19 2015

27

8

69

94

76

94

78

60

75

154

86

169

89

139

10

65

18

89

28

74

Figur 2. Antal ledamöter i SF-styrelser uppdelat på kvinnor och män inom olika åldersgrupper, 
2011, 2015 och 2019. 

En aspekt att undersöka är om beslutet om stadgereglerad könssammansättning 
får några följder i form av ändrat antal förtroendevalda. Det skulle också säga 
något om hur SF väljer att åstadkomma könsfördelningen. Behåller man samma 
antal styrelseplatser och omfördelar dessa platser (dvs. tar in fler av underrepre-
senterat kön) så att det blir mer jämnt mellan män och kvinnor? Eller justerar 
man antalet platser (dvs. tar bort platser som besitts av överrepresenterat kön) 
och åstadkommer på så sätt en jämnare könsfördelning? I avsikt att få en bild av 
detta redovisas hur antalet styrelseledamöter sett ut mellan 2011 och 2019. 

Tabell 1. Antal ledamöter i SF-styrelser uppdelat på kvinnor och män, 2011–2019.

Kvinnor Män Totalt

2011 182 332 514

2012 187 372 559

2013 193 370 563

2014 198 370 568

2015 200 367 567

2016 214 364 578

2017 221 341 562

2018 233 326 559

2019 222 281 503

Det kan konstateras att det faktiska antalet styrelseledamöter har minskat  varje 
år sedan 2016 för att 2019 nå det lägsta antalet ledamöter sedan första mät-
punkten 2011. Sett över tid var det flest antal män som var styrelse leda möter 
år 2012 medan det var högst antal kvinnor år 2018. Både män och kvinnor 
minskade alltså i antal mellan 2018 och 2019, men män minskade relativt mer. 
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Antag ligen kan en stor del av förklaringen till denna minskning tillskrivas RF:s 
ändring av enkätfrågan, det vill säga att SF från 2019 ska ange antal ledamöter 
exklusive ordförande, och inte inkludera ordförande i redovisningen som tidi-
gare år. Samtidigt är det bara 36 av 71 SF som har redovisat en (1) ledamot mind-
re 2019 jämfört med 2018. Resterade SF (35 SF) redovisar antingen oförändrat 
antal (17 SF), ökning med en eller två ledamöter (6 SF), minskning med två till 
fem ledamöter (12 SF). Huruvida de 17 SF som redovisar samma antal ledamöter 
mellan de två åren handlar om att de inte uppfattat att frågans formulering för-
ändrats eller att de egentligen har ökat styrelserna med en ledamot, går inte att 
svara på utifrån givna underlag. Ett svar på frågan om införandet av könskvote-
ring inneburit någon förändring av hur många som sitter i SF-styrelser får låta 
vänta på sig ytterligare ett par år tills statistiken ”satt sig lite”. 

Hur många specialidrottsförbund klarar 
stadgekravet för styrelser?
Av figur 1 framgick att könsfördelningen i SF-styrelser på en aggregerad nivå är 
att betrakta som jämställd. Men då det kommande stadgekravet berör varje en-
skilt SF är det relevant att titta närmare på hur det förhåller sig på en ned bruten 
nivå. Hur många SF når år 2019 upp till det kommande stadgekravet? Figur 3 
visar att 44 av 72 SF klarar kravet på att inget kön ska vara representerat med 
mindre än 40 procent. En jämförelse över tid visar att det är en stadig förbätt-
ring, att fler SF än någon gång tidigare når den könssammansättning som ut-
gjort ett jämställdhetsmål sedan 1989. Samtidigt, och omvänt uttryckt: med ett 
och ett halvt år kvar till stadgans införande är det 28 SF som inte lever upp till 
kravet. 
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Figur 3. Antal SF som uppnår målet om ett könsförhållande om minst 40-60 i styrelsen, 2005, 
2011, 2015–2019. Siffran inom parentes visar totala antalet SF.

De fem SF som år 2019 är längst ifrån könsfördelningen 40-60 är biljardförbun-
det och isseglarförbundet (båda 100 % män) därefter sportdykarförbundet (88 % 
män), cricketförbundet (86 % män) och gång- och vandrarförbundet (83 % män). 
Dessa fem SF är alltså mansdominerade. Ett förbund har stor kvinnodominans: 
ridsportförbundet (20 % män). (Se bilaga 1.)
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Specialidrottsförbundens valberedningar
Ledamöter och ordförande
Enligt den nya stadgeformuleringen ska ledamöter i valberedningar ha en köns-
fördelning på 50-50, det vill säga hälften kvinnor, hälften män. Att uppfylla 
 detta stadgekrav kan vara knepigt rent mättekniskt eftersom valberedningar 
inte sällan består av udda antal ledamöter. För dessa valberedningar gäller en så 
nära jämn könsfördelning som går att uppnå i en gruppering bestående av udda 
antal, det vill säga en man eller en kvinna mer, för att klara stadgekravet. 45 SF 
har uppgett att deras valberedningar består av ett jämnt antal ledamöter, medan 
27 SF har ojämnt antal ledamöter.

Figur 4 visar att det år 2019 råder en könsfördelning bland valberedningsleda-
möter på 57 procent män och 43 procent kvinnor. Även här går utvecklingen åt 
rätt håll, en ökning på 4 procentenheter av andelen kvinnor mellan 2016 och 
2019. Könsfördelningen är alltså ungefär densamma som för SF-styrelser. Men 
med krav på en könsfördelning på 50-50 innebär det här att på en aggregerad 
nivå, alla SF sammantaget, lever SF inte upp till det kommande stadgekravet.

Precis som för SF-styrelser finns inget stadgekrav eller jämställdhetsmål speci-
fikt för ordförandeposten i valberedningar. Positionen är dock viktig och redo-
visas därför. År 2019 var könsförhållandet 63 procent män och 37 procent kvin-
nor. I jämförelse med styrelser är det alltså vanligare att kvinnor är ordförande 
i valberedningar.
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Figur 4. Andel män bland ledamöter och andel män i ordförandeposition i valberedningar 2005, 
2011, 2015–2019.

Här bör noteras, alla SF har inte en av årsmötet utsedd ordförande, utan val-
beredningen kan sinsemellan utse en ordförande och/eller sammankallande. 
Eventuellt kan det därför ligga viss osäkerhet i dessa siffror. Därtill, även för 
denna redovisning behöver den mättekniska aspekten kommenteras: enkät-
frågan är något omformulerad till insamlingen av 2019 års siffror. Före 2019 
skulle SF uppge antal kvinnor och män inklusive ordförande, från och med 2019 
års enkät efterfrågas exklusive ordförande. Denna ändring påverkar eventuellt 
resultaten.
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Även för valberedningar redovisas antalet ledamöter över tid. I likhet med 
SF-styrelser har det skett förändringar av antalet ledamöter genom åren. Högst 
antal var det år 2017 och den lägsta noteringen var år 2019. Mellan 2018 och 2019 
har en betydande minskning av antalet ledamöter skett. Också i detta fall är an-
tagligen förändringarna i enkätfrågans formulering förklaringen, där SF från 
2019 ombed exkludera ordförande i sin beräkning. Men på samma sätt som för 
styrelser visar inte statistiken på en konsekvent minskning med en person – 
ordföranden – i samtliga SF. Det är 33 SF som anger en (1) ledamot mindre än 
föregående år, vilket skulle motsvara förändringen i enkätfrågans formulering. 
27 SF anger oförändrat antal valberedningsledamöter. Fem SF har minskat med 
två eller tre ledamöter och fyra SF har ökat antalet ledamöter. 

Tabell 2. Antal ledamöter i valberedningar uppdelat på kvinnor och män, 2011, 2015–2019.

Kvinnor Män Totalt

2011 105 169 274

2015 108 180 288

2016 111 170 281

2017 113 177 290

2018 122 166 288

2019 106 139 245

Hur många specialidrottsförbund klarar 
stadgekravet för valberedningar?
Så hur står det till med uppfyllelsen av stadgekravet på en övergripande nivå? 
Ett och ett halvt år innan kravet börjar gälla klarar 57 SF att uppfylla det medan 
15 SF inte gör det. Bland de 15 SF som inte klarar kravet på ett köns för hållande 
om 50-50 finns åtta förbund som har 100 procent män bland valberednings-
leda möter: biljardförbundet, bilsportförbundet, castingförbundet, kälksport-
förbundet, isseglarförbundet, skidskytteförbundet, skyttesportförbundet samt 
vattenskid- och wakeboardförbundet. Dessa SF är alltså år 2019 längst ifrån 
kravet om en könssammansättning på 50-50. Av dessa har emellertid bilsport-
förbundet, castingförbundet, kälksportförbundet, skidskytteförbundet och 
skyttesportförbundet en kvinna som ordförande i valberedningen. (Se bilaga 1.)
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Figur 5. Antal SF som uppnår målet om ett könsförhållande om minst 50-50 i valberedningar 
2005, 2011, 2015–2019. Siffran inom parentes visar totala antalet SF.
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Av de 23 SF som uppnår målet men har ett udda antal ledamöter, är det lika van-
ligt att det är en kvinna mer som att det är en man mer. I 12 SF är det en man mer 
och i 11 SF är det en kvinna mer. 
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Figur 6. Antal SF som uppnår målet om en könsfördelning om 50-50 i valberedningar 2019 (N = 72).

Specialidrottsförbundens kommittéer
SF:s kommittéer och andra rådgivande organ inbegrips inte i stadgeändringen 
där könssammansättningen är reglerad. Däremot omfattas de av RF-stämmans 
fastställda jämställdhetsmål som säger att inget kön ska vara representerat med 
mindre än 40 procent i rådgivande organ. 

Av figur 6 framgår att fördelningen mellan kvinnor och män har blivit allt jäm-
nare i SF:s kommittéer och rådgivande organ. Andelen kvinnor har ökat med 
5 procentenheter mellan 2015 och 2019. År 2019 är alltså könsfördelningen på 
aggregerad nivå 63 procent män och 37 procent kvinnor. 

När det gäller det totala antalet ledamöter i dessa organ skiftar antalet mellan 
åren. Tendensen är att ledamöterna, oavsett kön, blir allt fler. En jämförelse mel-
lan 2015 och 2019 visar en ökning på 132 personer.
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Figur 7. Andel män i SF-kommittéer 2005 (N = 1 884); 2011 (N = 1 755); 2015 (N = 1 790); 2016 
(N = 1 770); 2017 (N = 1 798); 2018 (N = 1 859); 2019 (N = 1 922).
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Till skillnad mot styrelser och valberedningar efterfrågas inte en ordförande-
position vid redovisningen av dessa siffror. En eventuell ordförande/samman-
kallande i kommittén innefattas i statistiken. 

Ökningen av andelen kvinnor till trots, figur 8 visar att på en aggregerad nivå 
når inte SF jämställdhetsmålen. De fyra senaste åren har antal SF som når  målen 
bara ökat med fem SF. År 2019 har endast 15 av de 63 SF som har kommittéer/ 
rådgivande organ en fördelning av kvinnor och män som är i enlighet med fast-
ställda jämställdhetsmål. 
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Figur 8. Antal SF som uppnår målet om 40-60 bland kommittéledamöter 2005, 2011, 2015 och 
2019.

Specialidrottsförbundens 
internationella representanter
SF ombeds rapportera in antal kvinnor och män som är representanter i inter-
nationella och europeiska förbundsstyrelser och kommittéer. Här är nordiska 
organisationer undantagna från inrapportering, likaså svenska delegater på de 
internationella förbundens årsmöten och internationella domare. Det som mäts 
är alltså antal kvinnor och män som innehar positioner som föregåtts av val eller 
av att ha utsetts till uppdrag i internationella beslutande och rådgivande organ.
Liksom för andra positioner syns det bland internationella representanter en ut-
veckling mot allt jämnare fördelning mellan män och kvinnor. De åtta  senaste 
åren har andelen kvinnor ökat med nästan 10 procentenheter. Däremot visar 
2019 års siffror på att fördelningen mellan män och kvinnor fortfarande är en 
bra bit ifrån det önskade målet; nästan tre av fyra internationella representanter 
är män (se figur 9 på nästa sida). 
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Figur 9. Andel män avseende internationella representanter, 2005 (N = 308); 2011 (N = 291); 2015 
(N = 312); 2016 (N = 310); 2017 (N = 313); 2018 (N = 315); 2019 (N = 350).

Specialidrottsförbundens landslagsledare 
Landlagsledare har inflytande på SF:s elitidrottsliga verksamhet. Vid inrappor-
teringen till RF efterfrågas hur många män och kvinnor som är ledare och träna-
re i SF:s seniorlandslag. Vad som innefattas i benämningarna ledare och tränare 
är inte definierat av RF utan det är upp till respektive SF och uppgiftslämnare 
att avgöra vilka positioner som ska inbegripas i redovisningen. Detta kan möj-
ligen få viss betydelse för utfallet av fördelningen mellan män och kvinnor. Sam-
tidigt visar figur 10 att andelen män respektive kvinnor bland landslagsledare är 
förvånansvärt stabil över tid, särskilt under åren 2015-2019. Sedan första mät-
punkten 2005 har andelen män varit mellan 71 och 77 procent. Det senaste mät-
tillfället, 2019, visar att tre av fyra landslagsledare är män.
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Figur 10. Andel män avseende seniorlandslagsledare, 2005 (N = 524); 2011 (N = 565); 2015 
(N = 698); 2016 (N = 736); 2017 (N = 761); 2018 (N = 784); 2019 (N = 691).
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Specialidrottsförbundens 
generalsekreterare
Inom ett SF är generalsekreteraren, alternativt kanslichefen eller motsvaran-
de, den högsta tjänstepersonen. Generalsekreteraren företräder ofta förbundet i 
olika dialoger och forum, exempelvis gentemot RF och i andra externa samman-
hang, varför denna position är central i fråga om inflytande inom ett SF. Vilket 
kön generalsekreteraren har rapporteras årligen in till RF. 

För den här positionen syns en positiv utveckling avseende mer jämställd fördel-
ning mellan män och kvinnor. Som framgår av figur 11 har andelen kvinnor ökat 
med drygt 20 procent på 14 år. År 2019 är 67 procent av general sekreterarna/ 
kanslicheferna män.
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Figur 11. Andel män som är generalsekreterare/kanslichef, 2005 (N = 61); 2011 (N = 65); 2015 
(N = 70); 2016 (N = 71); 2017 (N = 71); 2018 (N = 72); 2019 (N = 72).

Sammanfattning resultat
Här följer en sammanfattning av ovan redovisade resultat.

På aggregerad nivå skedde ett trendbrott 2018. För första gången sedan de första 
jämställdhetsmålen formulerades 1989 nådde SF-styrelser målet: inget kön var 
representerat med mindre än 40 procent. Särskild snabb var utvecklingen från 
2017. När andelen kvinnor ökade i SF-styrelser tycktes det framför allt ha skett i 
åldersgruppen 60 år och äldre, därefter följde åldersgruppen 46–60 år. 

Samtidigt är det bara 44 av 72 SF som lever upp till det kommande stadgekravet 
om jämställd könssammansättning i SF- styrelser, med ett och ett halvt år kvar 
innan åliggandet är ett faktum. Den könssammansättning som efterfrågas är att 
inget kön är representerat med mindre än 40 procent. Stadgekravet är högre för 
valberedningarna där könsfördelningen ska vara helt jämn (50-50) mellan kvin-
nor och män. Trots det klarar 57 av 72 SF kravet 2019.
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Tabell 3. SF:s styrelser, valberedningar och kommittéer, aggregerad nivå 2019.

Styrelser Valberedningar Kommittéer

Andel män som är ledamöter 56 % 57 % 63 %

Hur många SF når stadgekravet/jämställdhetsmålen 44 av 72 57 av 72 15 av 63

Andel män som är ordförande 74 % 63 % –

SF-styrelser är dock den enda positionen där SF når upp till jämställdhetsmålen/ 
stadgekravet till och med 2019. Alla andra ledande positioner har mer eller 
mindre manlig dominans. Särskilt långt ifrån jämställdhetsmålen är internatio-
nella representanter och landslagsledare, på dessa positioner är tre av fyra led-
are män. När det gäller internationella representanter har dock andelen kvinnor 
ökat med nästan 10 procentenheter på åtta år, så utvecklingen går i positiv rikt-
ning. När det gäller landslagsledare tycks det stagnerat. 

I kommittéer går utvecklingen mot jämställdhet ganska snabbt; andelen kvin-
nor har ökat med fem procentenheter på fyra år. Dock är det bara 15 av 63 SF som 
har kommittéer som 2019 når en könsfördelning i enlighet med jämställdhets-
målen. 

För generalsekreterare syns en positiv utveckling; 10 procentenheter högre 
andel kvinnor på åtta år. Samtidigt är det en bit kvar till jämställdhetsmålen; 
år 2019 är 67 procent av generalsekreterarna män.

Tabell 4. SF:s landslagsledare, internationella representanter och generalsekreterare på 
 aggregerad nivå 2019.

Landslagsledare Internationella 
representanter

Generalsekreterare

Andel män 74 % 73 % 67 %

Könskvoteringsbeslutet tycks så här långt inte haft någon positiv – men heller 
ingen negativ – inverkan på ordförandepositionen i SF-styrelser. Könsfördel-
ningen är i princip oförändrad sedan 2017. Gällande ordförande i valberedning-
ar går trenden mot ökande andel kvinnor, om än en försiktig ökning. 

När det gäller antal ledamöter i olika organ säger statistiken att antalet styrelse-
ledamöter aldrig har varit färre än 2019. Både män och kvinnor minskade i antal 
mellan 2018 och 2019, men män minskade relativt mer. En del av förklaringen till 
minskning i antal måste emellertid hämtas i det faktum att datainsamlingen har 
förändrats. Samtidigt står inte förändringen i paritet med ändringen av data-
insamlingen. Några förbund har ökat antal ledamöter med en eller flera, andra 
har minskat antal ledamöter. Antalet ledamöter i valberedningar har varit för-
hållandevis stabilt genom åren medan antalet kommittéledamöter har blivit allt 
fler. 

Nedbrutet på SF nivå kan av Bilaga 1 utläsas att 10 av 72 SF lever upp till stadge-
kravet respektive jämställdhetsmål för styrelse, valberedning och kommittéer: 
basketboll, boule, budo- och kampsport, bågskytte, dövidrott, judo, kanot, korpen, 
landhockey och rodd. Omvänt är det 5 av 72 SF som inte klarar något av kraven 
och målen för styrelse, valberedning och kommittéer: biljard, bilsport, ishockey, 
sportdykning samt vattenskid- och wakeboardförbundet. 
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Införandet av 
könskvotering i 
specialidrottsförbunden

När stadgeändringen gällande könssammansättningen i SF:s styrelser och val-
beredningar träder i kraft den 1 juni 2021 är det resultatet av ett mångårigt stra-
tegiskt arbete och en rad beslut på vägen. Här följer en beskrivning av arbetet 
relaterat till stadgeändringen. Utöver dessa åtgärder pågår annat jämställdhets-
arbete, dessa finns till viss del beskrivna i en annan rapport (Svender, 2018). 

Ett intensifierat jämställdhetsarbete
I oktober 2016 fattade dåvarande riksidrottsstyrelsen (RS) tillika förbunds-
styrelsen (FS) beslut om att intensifiera jämställdhetsarbetet (RS/FS, 2016). 
Syftet med det intensifierade jämställdhetsarbetet inom RF och SISU idrotts-
utbildarna var att idrottsrörelsens jämställdhetsmål skulle nås. RF och SISU 
idrottsutbildarna skulle skapa förutsättningar för SF, specialidrottsdistriktsför-
bund (SDF) och RF-SISU distrikt (tidigare DF/SISU-d) att nå målen. Inriktning-
en på utvecklingsarbetet, vilka principer detta skulle vila på, framställdes i utlå-
tandet. För att få kraft i arbetet antogs tre styrande angreppssätt: målstyrning, 
regelstyrning och ekonomistyrning. Målstyrning innebar att föreslå RF-stämman 
2017 nya delmål för idrottens jämställdhetsarbete. Med regelstyrning avsågs att 
till RF-stämman 2017 föreslå införande av en tvingande regel i RF:s stadgar gäl-
lande en jämnare könsfördelning i av SF:s årsmöten valda organ (styrelse och val-
beredning). Ekonomistyrning hänvisade till att ett jämställdhets perspektiv skulle 
läggas till den pågående översynen av bidragssystemet (RS/FS, 2016). 

Det intensifierade jämställdhetsarbetet med dess principer och plan, som RS/
FS fattade beslut om 2016, har utgjort en strategisk bottenplatta för i princip allt 
jämställdhetsarbete de efterföljande åren.

Förslag till RF-stämman
Propositionen till RF-stämman 2017 innehöll två delar: ett förslag om nya 
jämställdhetsmål och ett förslag om stadgeändring gällande könsfördelning i 
SF-valda organ. Båda förslagen antogs i sin helhet av stämman. Jämställdhets-
målen antar liksom de föregående målen dels formen av kvalitativa, mer policy-
inriktade mål, dels formen av kvantitativa delmål i fråga om såväl ideella som 
professionella ledarpositioner. En del justeringar jämfört med tidigare jäm-
ställdhetsmål förtydligades. 

Förslaget om att könskvotera i SF:s styrelser och valberedningar var ett nytt 
grepp för att skjutsa på utvecklingen mot jämställdhet inom idrotten. Till skill-
nad från tidigare stämmobeslut om jämställdhetsmål/jämställdhetsplaner var 
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detta ett exempel på en förflyttning från endast ett målstyrande angreppssätt 
till regelstyrning i några SF-valda organ. Den nya approachen motiverades på 
olika sätt, vilka återges i korthet nedan. 

Motiv till könskvotering i specialidrottsförbund
Jämställdhetsmålen och stadgeändringen kopplas samman med idrottens på-
gående strategiarbete, vilket skrivs fram i propositionen. Jämställd idrott är ett 
särskilt utpekat utvecklingsområde och framhålls vara en förutsättning för att 
idrotten ska nå sina strategiska mål 2025 (Riksidrottsförbundet, 2017a).

RS påminner i sin proposition om att jämställdhetsmål har funnits sedan 1989. 
Målformuleringarna har gett goda effekter under decennier, vilket motiverar 
förnyade mål. Men en stagnering tycks ha skett från 2011, något som anmodar 
kraftigare instrument: ”RS menar att en formell reglering av representationen är 
logisk då mål som funnits under lång tid inte har nåtts” (Riksidrotts förbundet, 
2017a, s. 1). RS påpekar också att frågan om könskvotering inte är ny inom idrotten. 
Redan i jämställdhetsplanen från 1989 talades det om könskvotering. Det första 
beslutet i den riktningen togs vid RF-stämman 1995 då könssamman sättningen 
i samtliga RF-organ reglerades i RF-stadgarna. 

Könskvoteringens potential lyfts fram i propositionen; det är en snabb väg att 
åstadkomma könsbalans i de centrala organen. Åtgärden hoppas bli ett medel som 
förbättrar rekryteringsprocesserna genom att identifiera och förändra de struk-
turer och normer som skapar och upprätthåller den nuvarande mans dominansen. 

Processer och beslut med relevans 
för beslutet om könskvotering
I beslutet om det intensifierade jämställdhetsarbetet, och propositionen till 
RF-stämman framhålls att RF och SISU Idrottsutbildarna ska ge stöd till SF för 
att de ska nå jämställdhetsmålen och arbetet med att klara åliggandet om viss 
könssammansättning. Stödet ska ta sig olika uttryck: kunskapshöjning i form av 
utbildningsinsatser och utbildningsmaterial, dialoger och mötesplatser, inte-
grering av jämställdhetsfrågan i för idrotten viktiga utvecklingsområden, upp-
följning och forskning, samt förstärkt ekonomiskt stöd. 

Uppföljning och forskning
Till stöd för stämmobeslutet 2017 tog RF fram en FoU-rapport, Vem  bestämmer? 
Jämställdhetsmål, kvotering och könssammansättning i idrottens beslutande 
 organ (Svender & Nordensky, 2017). Rapporten är en statistikredovisning av då-
varande nuläge i fråga om mäns och kvinnors representation i SF:s beslutande 
och rådgivande organ, samt en avstämning av hur rådande status i SF förhöll sig 
i relation till jämställdhetsmålen. Den är också en kunskapsöversikt av forsk-
ningen om könskvotering och könssammansättning i beslutande organ och 
syftar till att redogöra för vad man genom forskning vet om könskvoteringens 
för- och nackdelar, dess effekter och möjliga implikationer av att införa köns-
kvotering inom idrottsrörelsen. Tanken med rapporten var att den skulle utgöra 
ett fakta- och kunskapsunderlag för att underbygga förslaget som RF-stämman 
hade att ta ställning till.
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Ekonomiskt stöd 
Att knyta ihop jämställdhetsarbetet med frågan om ekonomiskt stöd har varit en 
central del av att implementera stadgeändringen. Redan i RS beslut om det intens-
ifierade jämställdhetsarbetet (RS/FS, 2016) sa RS att ett jämställdhetsperspektiv 
skulle anläggas på den kommande utredningen av bidragssystemet. Beslutet om 
Strategi 2025 (vid RF-stämman 2015) föranledde en översyn av stödsystemet och 
en önskan om ekonomisk styrning i enlighet med de strate giska målen. 

RF-stämman 2017 beslutade om denna översyn av stödformer i relation till 
 Strategi 2025 skulle göras (Riksidrottsförbundet, 2017c). Översynen pågick 
under de följande två åren och resulterade i ett förslag till – och beslut vid – 
RF-stämman 2019, Riksidrottsförbundets stödformer (Riksidrottsförbundet, 
2019b). Utgångspunkten för det nya ekonomiska stödsystemet är att det ska 
hänga ihop med den utpekade inriktningen i Strategi 2025. De SF som arbetar 
för att nå de strategiska målen ska premieras ekonomiskt (Riksidrottsförbundet, 
2019b). Det här tankesättet fick också betydelse i frågan om könskvotering. 

Jämställdhetsperspektivet finns insprängt på flera sätt i ramarna för det eko-
nomiska stödet. Stadgekravet på könssammansättningen i SF:s styrelser och 
valberedningar utgör en av de styrande principerna för det ekonomiska stödet. 
Här fastställs att de SF som efter 2021 inte uppfyller de stadgemässiga kraven 
på representativitet riskerar förlora hela sitt ekonomiska stöd. Det ekonomiska 
stödet till SF är alltså villkorat att de uppfyller stadgeskrivningen om könssam-
mansättning i SF:s styrelse och valberedningar.

Värt att notera är att det i remissförslaget som sändes till SF knappa halvåret före 
stämman 2019, där förslaget om det ekonomiska stödsystemet skulle behandlas, 
stod ordet ”ska” (följt av ”förlora hela sitt ekonomiska stöd”) i stället för ”riske-
rar”. Formuleringen justerades alltså från ”ska” till ”riskera” utifrån synpunkter 
från SF. RS kommentar till detta är att ett beslut – om SF eventuellt ska förlora 
hela sitt ekonomiska stöd – ska föregås av en process där SF har getts möjlighet 
att hantera brister i förhållande till stadgarna. En ordentlig plan om åtgärder ska 
presenteras. Om så inte skett vid tidpunkten för RS beslut om fördelning av eko-
nomiskt stöd, blir det ekonomiska konsekvenser för berört SF kommande år. Att 
den stadgereglerade könssammansättningen utgör ett styrande villkor för eko-
nomiskt stöd avkräver tydligare uppföljning avseende SF:s åligganden gällande 
11 kap 4§, det vill säga den paragraf som reglerar könssammansättningen i SF:s 
styrelser och valberedningar (Riksidrottsförbundet, 2019b).

I stämmohandlingen bifogas också en konkretisering av hur en stadgeenlig 
könssammansättning kan se ut i styrelser respektive valberedningar. 

Projektstöd jämställdhet
Redan i propositionen till RF-stämman 2017 annonserade RS att ”[u]nder in-
förandeperioden vill RS fokusera på frågan [införandet av könskvotering, vår 
anm.] och avser i sitt stimulansstöd särskilt prioritera jämställdhet. De SF som 
idag inte uppfyller jämställdhetskraven kommer att prioriteras i fördelningen av 
stimulansstöd för jämställdhetsarbete” (Riksidrottsförbundet, 2017a, s. 5). Stra-
tegin var alltså att genom ekonomiska stöd förbereda och underlätta för SF att 
leva upp till stadgekraven.
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En följd av detta blev att ett av de projektstöd som fanns tillgängliga att söka 
för SF 2018–2019, ett så kallat stimulansstöd, var inriktat mot jämställdhets-
arbete – då i en ganska generell mening. Tanken om ett projektstöd riktat mot 
jämställdhetsområdet fortlevde i propositionen om ekonomiska stödformer som 
RF-stämman beslutade om 2019. Ett projektstöd inriktat mot jämställdhet var i 
propositionen en av de vägledande principerna (Riksidrottsförbundet, 2019a). 
Således kom ett projektstöd för jämställdhet att utgöra ett av fyra projektstöd 
möjliga för SF att söka för verksamhetsåren 2020–2021. I de anvisningar som 
seder mera utvecklades för detta projektstöd (Riksidrottsförbundet, 2019c) var 
en av målsättningarna för stödet tydligt inriktat mot det stundande stadge-
kravet: ”Samtliga SF ska uppnå det stadgereglerade kravet om könssammansätt-
ning gällande SF:s styrelse och valberedning” (s. 1). 

De SF som vid tidpunkten för ansökan om stöd låg längst ifrån de stadgeregle-
rade kraven prioriterades vid beslut, förutsatt att de levde upp till bedömnings-
kriterierna om att både män och kvinnor ingick i projektgrupper/arbets grupper 
kopplade till projektet samt att projektidén kunde visa på en normmedveten an-
sats. Den normmedvetna ansatsen handlar om att kunna anlägga en kritisk blick 
på den egna verksamheten och förändra den struktur och kultur som verkar 
hindrande för visst kön att ta/ges ledarpositioner.

Könsidentitetsanvisningar
Efter att RF-stämman 2017 fattat beslut om att i stadgarna reglera könssamman-
sättningen, kontaktades RF av ett antal SF med frågor om hur trans personer 
 skulle hanteras i relation till stadgekravet som explicit talar om två kön: män och 
 kvinnor. De SF som lyfte frågan menade dels att i synnerhet icke- binära trans-
personer inte passar in i den typen av stränga könsuppdelning som skrivningar 
likt stadgekravet gör gällande. Dels att exkluderingen av människor som inte iden-
tifierar sig enligt de traditionella könsnormerna går på tvärs med de inkluderings-
ambitioner som idrottsrörelsen uttalat i sin verksamhetsidé och Strategi 2025. 

Detta var också något som hade lyfts av RS redan i handlingen till RF-stämman 
2017: ”Vidare bygger jämställdhetsmål på ett antagande om att alla människor 
definierar sin könsidentitet utifrån de två juridiska könen. I det aktiva jämställd-
hetsarbetet är det angeläget att beakta så att personer som bryter mot samhäl-
lets normer för könsidentitet och könsuttryck också inkluderas” (Riksidrotts-
förbundet, 2017a, s. 3).

Det här föranledde att RS i september 2020 fattade beslut om Anvisningar om 
sammansättning av styrelser och valberedningar (Riksidrottsförbundet, 2020). 
Anvisningen är en tillämpning av stadgarna där SF ges möjlighet att, om de så 
önskar, utgå ifrån könsidentitet istället för juridiskt kön vid sammansättning av 
styrelser och valberedningar. RS anförde just inkluderingsarbetet som huvud-
sakligt motiv. Eventuella svårigheter vid uppföljningsarbetet, liksom regering-
ens och statistikförordningens krav på könsuppdelad statistik (som utgår ifrån 
juridiskt kön), får underordnas idrottsrörelsens önskan om att vara inkluderan-
de. SF måste emellertid säkerställa att den undre gränsen för könsrepresenta-
tion kvarstår för att uppfylla bestämmelserna. Som RS påpekar rör detta i nu-
läget få SF, övriga SF kommer fortsatt utgå ifrån juridiskt kön. Det torde därför 
inte bli någon större skillnad för de allra flesta SF. 
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Utbildningsinsatser och stödmaterial
En del av stödet till SF i processen av införandet av stadgekravet har varit att 
erbjuda utbildning för valberedningar. Under 2019 och 2020 genomförde RF och 
SISU Idrottsutbildarna utbildningar med SF:s valberedningar som huvudsaklig 
målgrupp. Utbildningsinnehållet innefattade valberedningars uppdrag och roll, 
relaterat till det förändringsarbete som pågår i idrottsrörelsen, normmedveten 
rekrytering samt stadgeförändringen rörande könskvotering. Syftet med ut-
bildningen var dels en generell kunskapshöjning – ett ”valberedningslyft”, dels 
ett tillfälle att klargöra vad som gäller avseende de nya stadgarna och hur de ska 
förstås.

Efter RF-stämmans beslut om att tillämpa könskvotering i SF kom frågor, 
främst från SF men också från andra, gällande beslutet. Frågorna var av karak-
tären förståelsefrågor, som exempelvis: Vad är det som gäller, hur ska de olika 
skrivningarna i stadgeformuleringen tolkas och förstås, och vad händer om SF 
inte lever upp till kraven? Men också frågor kopplade till könskvotering som 
före teelse: Varför införs könskvotering och varför just den här könssamman-
sättningen (minst 40 % av underrepresenterat kön)? RF samlade de vanligaste 
frågorna och svaren på dessa i en så kallad FAQ: Frågor och svar – stadgeändring 
 gällande könssammansättning i specialidrottsförbund (Riksidrottsförbundet, 
2018). Doku mentet har kommit att revideras vid två tillfällen i samband med att 
det tagits beslut eller tillkommit ny information relaterade till stadgeändringen 
och dess tillämpning. Dokumentet behandlar och reder ut de juridiska spörs-
målen knutet till själva stadgeförändringen, konsekvenserna om SF inte upp-
fyller kravet, men också syftet med att införa könskvotering.

Översikt av beslut relaterade till införandet 
av könskvotering i specialidrottsförbund
Figur 12 illustrerar de beslut på strategisk nivå som RS eller RF-stämman har 
fattat med bäring på införandet av könskvotering i SF:s styrelser och valbered-
ningar.

2016 2017

RS beslutar om intensifie-
rat jämställdhets arbete, 
vilket inkluderar att 
föreslå RF-stämman 
könskvotering och att 
jämställdhetsperspektiv 
ska läggas på ekonomiska 
stödutredningen.

RS fattar beslut om 
anvisning rörande 
könsidentitet vid 
sammansättning 
av styrelser och 
valberedningar.

RF-stämman 
fattar beslut om 
jämställdhets mål 
och könskvotering.

RF-stämman fattar 
beslut om nytt ekonomiskt 
stödsystem där stadge-
kravet om könssamman-
sättningen i SF:s styrelser 
och valberedningar 
utgör en av de styrande 
principerna.

Stadgeändringen 
träder i kraft 1 juni.

2018 2019 2020 2021

Figur 12. En tidsaxel över strategiska beslut kopplade till införandet av könskvotering i SF.
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Diskussion

Först är det värt att påminna om att den senaste mätpunkten gäller verksam-
heten år 2019. Vid den tidpunkten återstår det alltså ett och ett halvt år innan 
SF:s åligganden ska vara uppfyllda. Det innebär att ett antal SF efter 2019 san-
nolikt har beslutat om stadgeändringar för sina respektive förbund samt i prak-
tiken justerat könssammansättningen. Status för hur många SF som efterlever 
stadge kravet kommer med stor säkerhet vara annorlunda i juni 2021. Tanken 
med statistik redovisningen i den här rapporten är dels att följa utvecklingen, 
dels ger det en möjlighet att bli uppmärksam på de SF som ännu inte åstadkom-
mit erforderliga förändringar. 

Av statistiken går att utläsa att utvecklingen av könsfördelningen bland leda-
möter i SF:s styrelser och valberedningar har gått fortare än tidigare, en särskilt 
snabb utveckling har skett sedan 2017. Vi får anta att det är beslutet om stadge-
ändringen som driver fram en snabb förändring. Och det är ju själva poängen 
med könskvotering: en snabb väg till att rätta till skevheter i könssammansätt-
ning (Dahlerup & Freidenvall, 2008). Statistiken visar emellertid att ett antal 
SF har en rätt lång väg att gå innan stadgeändringen är uppfylld, givet status 
på könssammansättningen 2019. Det är primärt idrotter som har kraftig mans-
dominans på utövarsidan, ridsporten undantagen. Samma utveckling och resul-
tat ses i Norge, som beslutade om könskvotering redan 1990 (Sisjord m.fl., 2017).

En fråga som formulerades i inledningen var huruvida förändringar av köns-
sammaansättning sker i andra organ. En jämförelse mellan åren 2017 och 2019 
ger vid handen att som sämst är könsfördelningen oförändrad på andra positio-
ner, som i fallet med seniorlandslagsledare. Bland kommittéledamöter, general-
sekreterare/kanslichef och internationella representanter ses en liten ökning av 
andelen kvinnor. En försiktig tolkning är att införandet av könskvotering inte 
tycks bromsa utvecklingen i andra organ än de som är direkt berörda av stadge-
ändringen. En mer vågad tolkning är att könskvotering i styrelser och valbered-
ningar bidrar till positivt resultat och spiller över på andra ledarpositioner. 

I stadgans utformning av den kravställda könssammansättningen är ordförande 
i styrelser och valberedningar exkluderad, vilket föranledde en viss farhåga att 
det underrepresenterade könet inte skulle komma att tillsättas som ordförande. 
I syfte att säkerställa uppfyllelse av stadgekravet skulle alltså underrepresen-
terat kön ges ledamotspositioner, trots att personerna i fråga egentligen borde 
bli ordförande. Resultaten visar att införandet av könskvotering inte har på-
verkat könsfördelningen bland ordförande nämnvärt, i jämförelse med hur det 
sett ut tidigare år. Det syns en ökning på en procent av andelen kvinnliga ordfö-
rande i SF-styrelser och ytterligare någon procentenhet bland valberednings-
ordförande. Det går naturligtvis att hävda att med en ökad andel kvinnor in i 
styrelser och valberedningar så torde det rimligen lett till att fler kvinnor också 
blir ordförande. Det går inte att utesluta att exkluderandet av ordförande posten 
i den kravställda könssammansättningen eventuellt kan ha en bromsande effekt. 
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När det gäller den process, beslut och strategier som föregick och följde efter 
RF-stämmans beslut skulle den vara förtjänt av en forskningsbaserad kritisk 
analys för att kunna ge en fördjupad och problematiserande bild av implemen-
teringsprocessen. Det har emellertid inte varit syftet i den här rapporten. Några 
reflektioner ska emellertid göras. 

Som Gertrud Åström (2011) påpekar i sin utvärdering av RF:s jämställdhets-
arbete kräver jämställdhetsintegrering (vilket är den strategi som idrotts rörelsen 
har bestämt sig för att arbeta efter) en sammanhållen styrkedja och ett systema-
tiskt genomförande. Det sätt på vilket könskvotering har införts får ses som ett 
exempel på strategiskt (förändrings)arbete och på hur en sådan process kan se 
ut. Processen som startar 2016 i och med beslutet om intensifierat jämställdhets-
arbete tar utgångspunkt i väsentliga styrdokument: jämställdhetsmålen och det 
nyligen beslutade strategiarbetet. Jämställdhetsmålen har kontinuerligt följts 
upp, vilket har visat sig vara betydelsefullt för ett effektivt jämställdhets arbete 
(Whelan & Wood, 2012). Beslutet om det intensifierade jämställdhets arbetet 
innefattar tidigt tanken om könskvotering vilken också kom att integreras i 
den större utredningen av det ekonomiska stödet som var aktuell vid ungefär 
samma tidpunkt. Det ekonomiska stödsystem som det sedermera beslutades om 
antar två former: ett av stimulerande karaktär och ett i form av risk för sanktio-
ner. De särskilda projektmedel som SF erbjöds att söka inför verksamhetsåren 
2020–2021 skulle underlätta arbetet för SF att genomföra stadgeförändringen. 
Stadge efterlevnad frammanas också den lite hårdare vägen genom att stadge-
kravet utgör en styrande princip vid fördelningen av SF-stöd som RS år ligen gör. 
Att önskad förändring hänger ihop med ekonomisk styrning är en betydelsefull 
aspekt i ett strategiskt arbete.

Bland andra Dahlerup och Freidenvall (2005) och Guldvik (2011) menar att 
sanktioner utgör en viktig faktor vid implementering av kvotering. Dahlerup 
och Freidenvall betonar vikten av att sanktionerna inte blir en symbolisk gest, 
utan behöver tillämpas om regleringen ska betyda något. Avsaknad av konse-
kvenser vid bristande efterlevnad av könskvotering är enligt Sisjord med flera 
(2017) också en av orsakerna till skillnaden i graden av uppfyllelse av köns kvote-
ring i norsk idrott. Idrottsföreningarna (vilka också innefattas i kvoterings-
kraven i Norge) får inga påföljder om de inte verkställer kravet, medan det får 
konsekvenser för idrottsförbunden. Idrottsförbunden uppfyller kvoterings-
kravet i betydligt högre grad än idrottsföreningarna. 

Implikationer vid införandet 
av könskvotering
När nu könskvotering är ett faktum inom (fler) delar av idrottsrörelsen kan en 
eventuell diskussion om kvotering, huruvida det ska tillämpas eller inte, läm-
nas därhän. Däremot finns relaterade frågor att uppmärksamma. En sådan 
följer av Stenling med fleras (2021) studie om valberedningars arbetssätt vid 
tillsättning av specialidrottsförbundens styrelser. Forskarna urskiljer några 
komponenter i valberedningarnas arbetsprocess, varav för några delar skulle 
införan det av könskvotering kunna få betydelse. Exempelvis när det gäller ar-
betet med att identifiera potentiella kandidater och möjligheten att skapa en bas 
av lämp liga personer som kan nomineras – där valberedningarna helst ser att 
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dessa ska  baseras på förslag från medlemsföreningarna. Kravet på att få in fler 
ledamöter av underrepresenterat kön kan få betydelse för hur valberedningarna 
arbetar med detta. Relaterat till detta så är det möjligt att valberedningarnas 
utformning och användande av olika kriterier för bedömning och urval påver-
kas. I Stenling med fleras (2020) studie om valberedningars urvalsprocesser vid 
tillsättning av SF-styrelser framkommer att valberedningarna företrädesvis 
tillämpar så kal lade effektivitetsbaserade kriterier snarare än representations-
baserade kriterier. De effektivitetsbaserade kriterierna värderar vilka resurser 
en individ har med sig in till styrelsearbete (exempelvis form av statusfyllt civilt 
arbete och nätverk) och/eller en individs kvaliteter i form av till exempel egen-
skaper och personlighet. Könskvotering är ett sätt att forcera frågan om (köns)
representation vid kriterieutformning och urval, och frågan är vad det kommer 
att göra vid de olika avvägningar en valberedning gör i sökandet, bedömning 
och urval av potentiella styrelseledamöter. Införandet av könskvotering motive-
rar således vidare forskning om dess betydelse för demokratiska processer och 
valberedningars arbete inom idrottsrörelsen. 

Som påtalas i Svender och Nordenskys (2017) rapport är inte jämställdhets frågan 
löst i och med att könskvotering har införts. Några negativa konsekvenser kan 
uppstå i kölvattnet av könskvotering. En uppfattning som kan sprida sig är att 
kvinnor får positioner de utan en kvotering inte skulle få (Dahlerup & Freiden-
vall, 2005). I en mening är det ett rimligt antagande med tanke på att genus-
ordningen inom idrotten har verkat hindrande för kvinnor. Könskvoterings-
metoden är ett svar på problemet att det i rekryterings- och urvalsp  rocesser 
finns mekanismer inom idrotten som gynnar män och missgynnar kvinnor. Här 
gäller det att lägga såväl problem som lösning på rätt ställe, det vill säga inte på 
de enskilda kvinnorna utan på idrotten självt. Vilka normer som verkar hind-
rande för det underrepresenterade könet behöver identifieras och analyseras 
kontextuellt. Initialt kan det också i vissa fall vara så att färre kvinnor än män 
har den kompetens som bedöms som nödvändig, på grund av att idrott sförbund 
och idrottsföreningar inte har skapat en struktur och kultur där kvinnor själv-
klart ingår. Idrottsorganisationerna behöver således aktivt arbeta med att skapa 
en bredare rekryteringsbas och se över rekryteringsvägar. Till exempel genom 
att bjuda in underrepresenterat kön till nätverk, arbetsgrupper, utbildningar 
och andra sammanhang som kan vara av betydelser för att erhålla ökad kompe-
tens och synlighet inom organisationen. Ett annat sätt kan vara att försöka skapa 
en kritisk massa, det vill säga en lite större grupp av underrepresenterat kön för 
att und vika de negativa effekter en minoritetsposition kan föra med sig (läs mer 
om kritisk massa i Svender & Nordensky, 2017).

Forskare är tydliga med att könskvotering må leda till en jämställd representa-
tion, men det är ingen garant eller ett uttryck för andra aspekter av jämställd-
het. Könskvotering är ett effektivt sätt att åstadkomma jämställdhet endast 
om det kombineras med fler åtgärder (Adriaanse & Schofield, 2014; Dahlerup & 
Freiden vall, 2005; Whelan & Wood, 2012). Forskares uppmaning till organisa-
tioner är att säkerställa att de kvinnor som kommer in inte blir maktlösa. Det 
kan handla om att ledningen intar en positiv hållning till jämställdhetsfrågor i 
organisationen, ger reellt inflytande till kvinnor genom att fördela ansvar och 
viktiga uppdrag, samt skapar ett klimat som bygger på samarbete och lagkänsla 
(Adriaanse & Schofield, 2014).
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Avslutningsvis, den här rapporten är centrerad kring frågor om jämställdhet 
och kön – mer specifikt kring kvinnor och män. Det finns givetvis andra  sociala 
kategorier som inte är representerande i beslutande och rådgivande organ. Ett 
arbete som handlar om representativitet och demokrati bör också inbegripa 
 andra mångfaldsaspekter för att idrottsrörelsen i högre grad ska införliva sin 
verksamhetsidé och inkluderingsambitioner. 

Metoddiskussion
Som framgått i rapporten har den förändrade formuleringen i enkäten till SF 
inneburit vissa metodologiska problem. Där SF tidigare skulle ange ledamöter 
inklusive ordförande ska de nu ange ledamöter exklusive ordförande. Ändring-
en i enkäten förklaras av att det ska underlätta RF:s uppföljningsarbete, och sker 
i syfte att få stadgekravet och datainsamling att hänga ihop. Det innebär dock 
att eventuella skillnader mellan 2019 års siffror och siffror från tidigare år kan 
ha sin förklaring i enkätfrågans omformulering. Detta får betydelse för uppfölj-
ningens kvalitet. Förändrade sätt att mäta ger lägre kvalitet och en bruten tids-
linje. 
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Bilaga 1

Här redovisas kvinnor och män i specialidrottsförbundens styrelser, valbered-
ningar och kommittéer år 2019. Färgmarkering visar SF som uppnår målet om 
ett könsförhållande om minst 40-60 i styrelsen respektive om en könsfördel-
ning om 50-50 i valberedningar. * visar SF som består av udda antal ledamöter 
som klarar kravet eftersom de kommer så nära jämn könsfördelning som går att 
uppnå i en valberedning bestående av udda antal.

SF Förbundsstyrelsen Valberedningsledamöter Kommittéledamöter

Antal Andel män Kön ordf. Antal Andel män Kön ordf. Antal Andel män

Akademisk idrott 8 38 Man 2 50 Man 3 67

Amerikansk 
Fotbollförbundet 8 63 Kvinna 4 50 Kvinna 20 65

Badmintonförbundet 7 57 Man 3 67* Man 25 68

Bandyförbundet 8 50 Man 4 75 Man 55 73

Bangolfförbundet 9 67 Man 4 50 Man 20 80

Baseboll- och 
Softbollförbundet 6 33 Man 3 33* Man 28 68

Basketbollförbundet 10 40 Man 3 33* Man 31 52

Biljardförbundet 6 100 Kvinna 2 100 Man 21 95

Bilsportförbundet 6 67 Man 3 100 Kvinna 61 80

Bordtennisförbundet 7 57 Kvinna 4 50 Man 38 61

Bouleförbundet 8 50 Man 5 60* Kvinna 22 59

Bowlingförbundet 5 60 Man 4 25 Man 7 71

Boxningsförbundet 6 67 Man 2 50 Man 10 90

Brottningsförbundet 7 71 Man 4 50 Kvinna 22 64

Budo och 
kampsportförbundet 7 43 Man 3 67* Man 15 53

Bågskytteförbundet 8 50 Kvinna 2 50 Man 28 57

Castingförbundet 6 50 Man 2 100 Kvinna 23 61

Cheerleadingförbundet 7 29 Kvinna 3 33* Man 13 23

Cricketförbundet 7 86 Man 3 67* Man 23 74

Curlingförbundet 8 63 Man 4 50 Man 11 45

Cykelförbundet 7 57 Man 4 50 Kvinna 61 80

Danssportförbundet 6 67 Man 4 75 Kvinna 45 51

Dartförbundet 4 50 Kvinna 3 67* Man 6 67

Draghundsportförbundet 6 50 Kvinna 4 75 Man 0 0

Dragkampförbundet 9 56 Man 5 60* Man 21 76

Dövidrott 7 57 Man 3 33* Kvinna 13 46

Flygsportförbundet 6 50 Man 8 75 Man 10 60

Fotbollförbundet 6 50 Man 5 40* Man 120 68

Friidrottsförbundet 8 50 Man 4 50 Man 92 68

Frisbeeförbundet 5 40 Man 3 67* Man 13 77

Fäktförbundet 9 56 Man 2 50 Man 23 70
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SF Förbundsstyrelsen Valberedningsledamöter Kommittéledamöter

Antal Andel män Kön ordf. Antal Andel män Kön ordf. Antal Andel män

Golfförbundet 6 50 Kvinna 4 50 Kvinna 14 64

Gymnastikförbundet 8 50 Kvinna 4 50 Man 82 38

Gång- och 
vandrarförbundet 6 83 Man 5 60* Kvinna 13 77

Handbollförbundet 8 50 Man 4 50 Man 73 62

Innebandyförbundet 9 33 Kvinna 5 40* Kvinna 15 80

Ishockeyförbundet 11 82 Man 5 80 Man 39 90

Isseglarförbundet 5 100 Man 3 100 Man 0 0

Judoförbundet 6 50 Kvinna 4 50 Man 25 60

Kanotförbundet 6 50 Man 2 50 Kvinna 47 60

Karateförbundet 5 60 Man 2 50 Man 33 70

Klätterförbundet 7 71 Man 3 33* Kvinna 48 73

Konståkningsförbundet 6 50 Kvinna 3 33* Kvinna 54 17

Korpen 10 50 Man 4 50 Man 13 46

Kälksportförbundet 4 50 Man 2 100 Kvinna 0 0

Landhockeyförbundet 7 43 Kvinna 3 67* Kvinna 10 40

Motorcykel och 
snöskoterförbundet 8 75 Man 5 60* Man 54 81

Mångkampsförbundet 6 50 Man 2 50 Man 0 0

Orienteringsförbundet 9 56 Kvinna 4 50 Man 0 0

Parasportförbundet 7 71 Kvinna 4 50 Kvinna 42 74

Racerbåtförbundet 6 50 Man 2 50 Man 25 76

Ridsportförbundet 10 20 Man 6 50 Kvinna 155 35

Roddförbundet 6 50 Man 2 50 Man 2 50

Rugbyförbundet 6 50 Man 3 33* Kvinna 11 64

Seglarförbundet 9 44 Man 4 50 Man 32 72

Simförbundet 6 50 Man 4 50 Man 46 65

Skateboardförbundet 7 57 Man 2 50 Man 0 0

Skidförbundet 7 43 Kvinna 4 50 Man 44 82

Skidskytteförbundet 6 67 Kvinna 2 100 Kvinna 5 40

Skolidrottsförbundet 8 50 Kvinna 4 50 Man 0 0

Skridskoförbundet 7 57 Kvinna 3 67* Man 16 63

Skyttesportförbundet 7 29 Man 1 100 Kvinna 0 0

Sportdykarförbundet 8 88 Man 4 75 Kvinna 9 67

Squashförbundet 4 75 Man 2 50 Man 8 88

Styrkelyftförbundet 7 71 Man 3 67* Kvinna 40 68

Taekwondoförbundet 5 60 Man 2 50 Man 1 0

Tennisförbundet 6 50 Man 4 50 Kvinna 25 64

Triathlonförbundet 8 63 Man 3 33* Kvinna 0 0

Tyngdlyftningsförbundet 6 50 Man 2 50 Man 10 70

Varpaförbundet 9 67 Man 3 33* Kvinna 8 75

Vattenskid- och 
wakeboardförbundet 6 67 Man 4 100 Man 28 93

Volleybollförbundet 8 50 Man 4 50 Kvinna 15 67

Totalt 503 56 % 53 Män (74 %) 245 57 % 45 Män (63 %) 1 922 63 %
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Bilaga 2

Här redovisas kvinnor och män bland internationella representanter, landslags-
ledare och generalsekreterare år 2019.

SF Internationella 
representanter

Landslagsledare Kön  
general-

sekreterare
Antal Andel 

män
Antal Andel 

män

Akademisk idrott 0 0 0 0 Man

Amerikansk Fotbollförbundet 1 0 16 88 Man

Badmintonförbundet 1 0 2 100 Man

Bandyförbundet 3 100 6 83 Man

Bangolfförbundet 8 88 6 100 Man

Baseboll- och Softbollförbundet 4 75 11 64 Man

Basketbollförbundet 3 33 25 68 Man

Biljardförbundet 1 100 3 67 Kvinna

Bilsportförbundet 19 79 6 83 Kvinna

Bordtennisförbundet 11 64 6 83 Man

Bouleförbundet 1 0 3 67 Man

Bowlingförbundet 0 0 6 50 Man

Boxningsförbundet 3 67 3 100 Man

Brottningsförbundet 1 0 5 60 Man

Budo och kampsportförbundet 18 67 40 63 Kvinna

Bågskytteförbundet 1 100 7 57 Man

Castingförbundet 2 0 2 50 Kvinna

Cheerleadingförbundet 0 0 6 0 Kvinna

Cricketförbundet 0 0 2 100 Kvinna

Curlingförbundet 2 50 7 57 Man

Cykelförbundet 0 0 7 86 Man

Danssportförbundet 3 33 9 67 Kvinna

Dartförbundet 0 0 2 50 Kvinna

Draghundsportförbundet 15 60 3 100 Kvinna

Dragkampförbundet 3 100 4 75 Man

Dövidrott 2 100 16 88 Man

Flygsportförbundet 15 87 16 94 Man

Fotbollförbundet 20 70 4 100 Man

Friidrottsförbundet 24 83 78 90 Man

Frisbeeförbundet 5 100 7 71 Man

Fäktförbundet 5 60 5 80 Man

Golfförbundet 2 50 5 80 Man

Gymnastikförbundet 5 40 29 66 Man

Gång- och vandrarförbundet 0 0 1 0 Man

Handbollförbundet 6 67 11 64 Man

Innebandyförbundet 14 57 8 63 Man

Ishockeyförbundet 7 71 8 75 Man
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SF Internationella 
representanter

Landslagsledare Kön  
general-

sekreterare
Antal Andel 

män
Antal Andel 

män

Isseglarförbundet 3 100 6 100 Man

Judoförbundet 1 100 1 100 Man

Kanotförbundet 5 60 13 62 Man

Karateförbundet 2 100 7 71 Kvinna

Klätterförbundet 0 0 5 80 Kvinna

Konståkningsförbundet 1 0 5 40 Kvinna

Korpen 2 0 0 0 Kvinna

Kälksportförbundet 2 100 11 55 Man

Landhockeyförbundet 2 100 2 100 Kvinna

Motorcykel och snöskoterförbundet 20 95 52 62 Man

Mångkampsförbundet 0 0 1 100 Man

Orienteringsförbundet 11 82 4 75 Kvinna

Parasportförbundet 10 60 18 67 Man

Racerbåtförbundet 5 80 0 0 Kvinna

Ridsportförbundet 10 40 10 40 Kvinna

Roddförbundet 1 0 6 67 Man

Rugbyförbundet 4 50 6 67 Man

Seglarförbundet 7 71 10 70 Kvinna

Simförbundet 4 100 26 62 Man

Skateboardförbundet 0 0 1 100 Kvinna

Skidförbundet 25 84 44 91 Man

Skidskytteförbundet 2 100 7 71 Man

Skolidrottsförbundet 0 0 0 0 Man

Skridskoförbundet 0 0 3 100 Kvinna

Skyttesportförbundet 4 100 2 100 Kvinna

Sportdykarförbundet 1 100 6 100 Kvinna

Squashförbundet 1 100 2 50 Kvinna

Styrkelyftförbundet 5 80 30 83 Man

Taekwondoförbundet 1 0 3 67 Man

Tennisförbundet 8 88 6 100 Man

Triathlonförbundet 2 0 7 57 Man

Tyngdlyftningsförbundet 2 100 5 80 Man

Varpaförbundet 0 0 0 0 Man

Vattenskid- och wakeboardförbundet 2 100 13 92 Kvinna

Volleybollförbundet 2 100 4 100 Man

Totalt 350 73 % 691 74 % 48 Män (67 %)
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