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Till Maritastatsrådet Ulvskog

Regeringen beslutade den ll maj 1995 tillsätta kommitté medatt en
uppdrag utreda fördelning offentliga till fritidsverksamhetatt av resurser

jämställdhetsperspektiv C 1995:06. enlighetI med beslutet till-ettur
Åströmkallades Gertrud den 16 maj 1995 särskild utredare. Somsom

förordnades Helénsekreterare Lundkvist den juni 1995.15 Kommittén
har antagit Fritidsutredningen.namnet

Som sakkunniga förordnades Blom,Hugo sekreterare, och Thomas
Johansson, kansliråd.

förordnadesSom Anna Aspegrembyrådirektör, Siv Junback,experter
avdelningsdirektör, Britten Månsson-Wallin, kanslichef och Marianne
Söderberg, forsknings- utvecklingschef.och

Kommittén inom fritidsområdetsöker använda den kunskapatt som
finns kvinnoforskningeni och de erfarenheter arbetet för ökadsom
jämställdhet har Med anledning uppdraget studera vilkengett. attav
forskning finns kvinnors och fritid. beslöt kommitténmäns attsom om
anordna konferens, Fritid och Jämställdhet, den 31 oktober 1995.en
Som inbjöds professortalare Rosemary Deem, Lancaster University,
professor Kari Fasting, ldrottshögskolan i Oslo, professor Karla

ofHenderson. University North Carolina och beteendevetaren och
journalisten Petra Ulmanen, Stockholm. Kommunförbundet var
behjälpliga vid administrationen konferensen.av
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Konferensbidragen i vårt delbetänkande Fria val Om kön,presenteras
makt och fritid, härmed överlämnas.som
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Inledning1

Svensk traditionell jämställdhetspolitik kan beskrivas utifrån tre
kännetecken: tillbyggnad, sidoordning och allmängiltighet. Med det

kvinnofrågorna blev till jämställdhetsproblemnär skapadesatt ettmenas
speciellt politiskt jämställdhetsrummet, där kvinnor kundeett rum,

bedriva jämställdhet. Frågor betecknades jämställdhetsfrågorsom som
något inte behövde befatta sig med i det övriga politiskavar som man

Vissa reformerhuset. skulle i och för sig skapa jämställdhet, imen
inteallmänhet, på specificerat Närsätt. Var Hur någotett var som

kvinnor fick försöka förhandla sig fram till, både i det personliga livet
och på organisatorisk nivå.

tidigareDessa kännetecken har brutits och jämställdhetsarbetettre
handlar konkretisering och omfördelning. Vår utredning ärnu mer om

exempel på sådan konkretisering jämställdhet tillett etten av
sakpolitiskt område, fritidspolitiken. Det också vårtär uppdrag att ge
förslag till de omfördelningar analyserna våra undersökningarsom av
motiverar.

Bland de första uppgifter utredningen itu med,tog att tasom var
fram översikt fritidsforskningenöver i Sverige. Vi sökte i allmänheten
efter vanlig fritidsforskning och vi sökte i synnerhet efter kvinno-
forskning inom fritidsområdet. Det visade sig ganska fritids-snart att
forskningen i Sverige mycket liten tillår omfattningen, den inteär en

forskningsdisciplin fritidsforskareoch finns utspridda olikaegen
institutioner och lärosäten. Fritidsforskning med kvinnovetenskaplig in-
riktning existerar inte, enkildanästan forskareäven gjort insatser påom
detta område fastän förstade i hand betecknas exempelvissom
ungdomsforskare eller idrottsforskare. För få i den föratt tag oss
relevanta könsteoretiska fritidsforskningen fick således utomlands.

framföralltl USA och Storbritannien finns fritidsvetenskapliga
institutioner med undervisning och forskning detäven också därom
bedrivs fritidsforskning inom discipliner.andra Det visade sig även att

fannsdet kvinnoforskning inom fritidsområdet där såväl traditionell teori
traditionell politik undersöktes och utmanades. Vi beslöt därförsom att
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konferens dit vi bjöd två ledande världsnamnen inomdeordna aven
fritidsforskning, professorkvinnovetenskaplig Rosemary Deem från
professor Karla Henderson från USA.Storbritannien och Rosemary

just precis and Leisure Kvinnoravhandling hette Women ochDeems
publicerat antal böcker och artiklar där honfritid och hon har ett stort

specifika kvinnors fritid. intresserar sig fördiskuterar det med Hon hur
och hennes främsta kvaliteterkvinnors fritid struktureras ären av

teoretiska diskussionerna tillförmåga de kvinnorshennes omsättaatt
fokus ligger teoretiska analyservardagliga liv. Karla Hendersons och

begrepp. har gjortutveckling teoretiska Hon antalettav
forskningsöversikter har på intressant sigoch sätt använtett av

omläsningarteoretiska begrepp i traditionellfeministiska av
fritidsforskning.

professor Kari finnsTill konferensen bjöd vi också Fasting som
traditioni Oslo. Idrott viktig delIdrottshögskolan är av en av

också viktig och roll ifritidspolitiken, den spelar stormen en
Fasting forskar kvinnors idrottande ochmänniskors fritid. Kari om om

och kvinnorna. Utifrån feministiskförhållandet mellan idrottsrörelsen
grundläggande frågor vad idrottteoribildning ställer hon om

perspektiv.manifesterar i samhälleligtett
utvärderingSlutligen bad vi Ulmanen tala den honPetra att om som

projekt vilka ingick i Ungdomsstyrelsens satsning förgjort antalettav
flickor i föreningslivet. Ulmanen belyser de metoderstärkaatt som

projekten och analyserar dessa utifrån feministiskainomanvänts
strategier och synsätt.

Fria val

för inläggen i konferensen skulleminsta kunnaEn nämnaregemensam
fritid fri tid organiserasifrågasättandet tanken äratt en somvara av

Sverige det gjorts diverse fritidsvaneunder-utifrån fria val. harI
utsträckning problematiseratdessa har i liten vad detsökningar, ärmen

våra val fritidsverksamheter. I vad mån och vilket sättstyrsom av
idealtypiserade fortfarande hypotetisktvåra valmöjligheter dvsärärsom

inte skulle välja det vi vi verkligenvi göra görattatt vet om nu om
befintliga verksamheter.kunde välja. Vårt beteende redannormeras av

speciellt intresse vid könsteoretiskt inriktadenormeringDenna är av
normering till traditionella verksamheter ocksåfritidsstudier eftersom

och preferenser. viktig uppgiftnormering till manliga val Eninnebär en
för fritidspolitikkvinnoforskningen inom fritidsområdet ochbåde för en
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borde alltså belysa och skapautgår från jämställdhet attvarasom
kvinnor reella val.för och mänförutsättningar göraatt

val också på vi,vårt betänkande Fria berorvi valt kallaAtt attatt
vill lyfta fram betydelsen denmed våra direktiv,enligheti av

representationen,i detta fall i olika styrelser och nämnderdemokratiska
idrottsrörelsens1995 års Riksidrottsmöte kundefritidsområdet. Påinom

jämställd representationde mål förkonstatera attrepresentanter en som
intejämställdhetsplan 1989 uppnåtts.Riksidrottsförbundetsfastställdes i

viss styrning, kvotering tilldå ocksåbeslutadeIdrottsrörelsen enom en
jämn representationkön, dvs kvinnor. Enför underrepresenteratförmån

garanti för förändradi och för sig ingenochkvinnor män är enav
onekligenverksamheter, det verkarför förändradenormering och men

aktiva kvinnorFasting andelenförutsättning. Kari poängterar attvara en
sig i styrelser, blandinte avspeglar sig tränare,idrotteninom vare

enkelt hur länge det skallbland ledare och hon undrar heltellerdomare
Även i Ulmanens analyser berörsså här. Petrafå vara

del i stärkandet flickor. Varannanrepresentationsfrågan som en av
könsrepresentation, tämligen allmäntjämndvs ärdamernas, enen

utanför politiskt valda församlingar,målsättningomfattad även men
krokig. skulle alltsåoch i vissa fall mycket Detdit verkar långvägen

föreningar inomutforma omfattande stödvikt detattstor somvara av
kommunalt håll sådanterhåller från statligt ochfritidsområdet sättett

sådanför jämställdhetsmålen. Enfrämjande dedet verkar uppsattaatt
bliockså stärka föreningarnas möjligheter bärareförändring skulle att

jämställdhet.av

behov tolkningI av

mening och innehåll vi det utifrånbegrepp medvi fyller görNär ett
Tolkningarna i sin deolika fenomen. byggervåra tolkningar turav

innebärvi bärare För fritidsområdetoch erfarenheteridéer ärsom av.
sin fritiddet kvinnor faktisktmycketdet bland görannat att av som

fritid, också detdet innebärinte tolkas in under begreppet att sommen
litefritid ibland har väldigt med dettakallas för kvinnors göra.att

någon slutgilitighon inte efterskriverRosemary Deem är uteatt att ge
definierarfritid, hon heltdefinition begreppetoch heltäckande utanav

kvinnorallt, vad helst,kvinnors fritidenkelt som ger ensom som
Norling,tillfredsställelse. Forskarennöje och Ingemarupplevelse av
framföribland föredrarekreationbegreppet ärGöteborg, attattmenar
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eftersomfritid, rekreation den egentliga kvalitativa målsättningen.är Att
använda begreppet rekreation ligger också i linje med Karla Hendersons
uppfattning. Hon det bärande i analysen kvinnors fritid ärattmenar av

erfarenhetvilken och mening fritid kvinnor. Rekreationsom ger
skulle också innebära kunde fjärma sig från den problematiskaatt man
dikotomin fritid och arbete. Det verkar emellertid viktigt samtidigtatt
belysa hur samhällelig och privat arbetsdelning obetalt och betalten av
arbete strukturerar kvinnors och möjligheter till såväl fritidmäns som
rekreation och vilket denna dikotomi speciellt kompliceradsätt är för
kvinnor och i växande grad för jämställda kan hoppasl.män,en man

hittar hemProblemet

oftaKvinnor till bärare de tillkortakommandengörs de uppleverav som
i ojämställda sammanhang. Det så kvinnornaär intesäga ochatt
ojämställdheten problemet. Petra Ulmanen visar i sinär analyssom av
projekten för flickor i föreningslivetstärka där velat vridaatt att man
problemstämpeln från flickornabort och dessa istället gjorts tillatt

förändring.bärare Problemet har istället förlagts till de strukturer ochav
maktordningar de verkar inom. Det svåra med detta emellertidärsom

i vi erkänner flickorna bärare förändringäratt attsamma veva som av
strukturerna bärare problemet, ojämställdhetenoch och oråttvisan,av

ställs krav på förändring alla i vid mening ingår i dessaav som
strukturer. Det ställer krav förändring pojkarpå medlemmar,ärsom
på dem sitter i styrelserna påoch de samhälleliga sammanhangsom som
föreningarna ingår Medelstilldelningen och det blirutmanas
exempelvis nödvändigt kunna visa vilka målgruppäratt personer som
för olika satsningar och också varför. Om vissa ska ha mindregrupper

måste de beslutar tilldelningen för detta.argumenteraresurser som om
detta ställerAllt krav fritidspolitik, statlig och kommunal.en

Finns sådandet Och hur skapar fritidspolitik bygger påen en som
jämställdhet och genomförs tillbyggnader, sidoordningar ochutan
allmängiltigheter
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Kvinnorörelse i2 miniformat

UlmanenPetra

kan vi förbättra flickors situationHur i föreningslivet Vad kan flickor
vinna i med bara flickor Vilka mötesformeratt vara en grupp passar
flickor får vi flickor iHur styrelser Hur kan vi omfördela
fritidsresurserna så flickor får lika mycket pojkaratt som

flickor i2.1 Att stärka föreningslivet

några de frågorDetta Statens Ungdomsrådär numeraav som
Ungdomsstyrelsen försökte besvara i projektet Att stärka flickor i
föreningslivet. Projektet årstartade 1993 och avslutades två årsom

utvecklingsarbete för flickor inom föreningsliv och övrigettsenare var
fritidsverksamhet. Syftet och formulera olikapröva metoder förattvar

flickor,arbeta med och för både för medvetandegöra och stärkaatt att
flickorna personligen och för försöka förändra de ojämställdaatt
förhållandena i fritidsverksamheten i stort.

organisationerFem flickors olika fritidsintressenrepresenterarsom
projektet: Fritidsforum,deltog i Fältbiologerna, Skolidrottsförbundet,

Ridsportförbundet Vioch Unga. Fritidsforum riksorganisationär för
fritids- och hemgårdar och representerade i projektet den öppna
verksamheten. finns det, tillDär skillnad från i föreningslivet, inte
några krav på aktivitet, kontinuerligt deltagande förhandsanmälan.eller
Fältbiologernas verksamhet kretsar kring och miljöfrågor,natur-
Skolidrottsförbundet anordnar idrottsaktiviteter för skolelever efter
skoldagens Ridsportförbundetslut och ridsportens riksorganisation.är

och teaterverksamhetDans- representerades Vi Unga.av
Projektet Att flickor i föreningslivetstärka löpte parallellt på två

nivåer. fem organisationernaDe samarbetade i referensgrupp påen
nivåcentral med samla ihop, utveckla spridaoch olika metoder föratt

för flickor. Organisationernaarbete med och anordnade också lokal
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för flickor i form kurser, studiecirklar tjejverksamhet och grupperav
olika metoderna kundedär de prövas.

utvärderat projektets första århar intervjuer,Jag göraattgenom
dokumentationstudera och referensgruppensnärvara möten.

i Stärkta flickor.Utvärderingen presenterades utvärderingEnrapporten
Att stärka flickor i föreningslivetprojektet Ungdomsstyrelsenav

1995. denna artikel kommer jagl deatt tarapporterar, nr upp
inom projektet analyserametoder användes valen metodersamt avsom

strategierutifrån feministiska och synsätt.

Osynliga mönster

mekanismer orsakar ojämställdaprojektet kallades deInom som
för flickor i föreningslivet för osynligaförhållanden mönster. Med

osynliggörande, förlöjligande,avsåg sådant maktlöshetdetta man som
dåligt självförtroende, vilket leder till flickoroch sammantaget att

projektet ha varit undanröjaSyftet med kan dessasägas atttystnar.
förändringsarbetedetta har projektetsosynliga mönster, trotsmen

osynliga Exempel på detta oförståelse införhindrats de mönstren. ärav
syfte och existens på högre nivåer inom organisationerna,projektets att

projektet fälldeglömde bort under sammanträden och nedsättandeman
på skämt. Alltså har projektet försöktkommentarer det detom som

projektarbetet.också hindrat självabekämpa

underordningMetoder mot

de osynliga har olikabekämpa metoderFör mönstren prövatatt man
antingen undgå eller synliggöragår dessa.ut attsom

med synliggöra osynligaSyftet få flickor förståmönster äratt att att
inte dem fel på,det det det de behandlas på.är är sättatt utansom som

flickorna insikt fåTanken denna ska bättre självförtroende,är att ur
motivation försöka förändrakraft och situationen. projektetInom haratt

synliggöra osynligaförsökt demmönster attgenomman ge namn, ge
igenkännligakonkreta och lätt exempel, med statistik och

bevisa orättvisor existerar,undersökningar påpeka de osynliganäratt
visar sig och tala detta.mönstren öppetatt om

visar också olika försöka undgåMetoderna dessa försätt mönster,att
kunna bekämpa dem. Ett skapa verksamhet försedan sätt är attatt

form flickors självförtroendeflickor i enkönade där kanav grupper
dit osynliga förhoppningsvis inte når. Flickoroch destärkas mönstren
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inblick i och ledarskap ochmentorskap prövakan genom
varandra dela påkanförtroendeuppdrag. De stötta att ettgenom

också enkönade sig i sådana färdigheteriuppdrag. De kan övagrupper
och förtroendevalda. En metodledare är prövakrävs attannanavsom

beslutsfattande, antingen i enkönadeochformer för möten gruppernya
verksamheten.ordinarieeller i den

osynliga mönsterAtt ett namnge

i enlighet med detosynligaAtt mönster attresonemangetett namn,ge
finns inte, flera håll inom projektetnågot harinte har namnsom

synliggöra osynligaeffektiv metod för dessa. Devarit mönstrenatten
härskartekniker. PåFältbiologerna benämntsinomhar som

ochkursledarna tagit begreppetkurser harFältbiologernas genomupp
flickornas erfarenheter. exempelfunnit exempel Ettdiskussioner ur egna

fågelskådning inte har fått påsig redaflickor velat ägnaär att som
blivit dede frågat har de bemöttafåglar de ochvilka som omomser,

gällt många de förkortningarhardumma. Detsamma av somvore
Ås,enligt Berit exempel på de tvåi styrelsearbetet. Dettaanvänds är,

Ås,information och förlöjligandeundanhållandehärskarteknikerna av
flickor från fågelskådningavskräcker och1992. Sådana erfarenheter

Fältbiologerna.styrelsearbete inom

konkreta exempelMedvetandegörande genom

nivåintervjuade flickorna på lokal uppskattade denDe
inriktningen på ochmedvetandegörande kurserna användandet av

Skolidrottsförbundetsjälva kände igen.exempel dekonkreta som
flickorssina kring och kvinnorsexemplifierade resonemang

flickbebisar kläs iunderordning med tala ochatt om som rosa
Flickan pojkens kläder, pojkenpojkbebisar i ljusblâtt: kan använda men

löjlig Varföranvända flickansintekan ut.utan att se
prinsessläger för flickorFritidsforum häx- och enbart därhöll ett

könsdiskriminerande reklam hadeseminariumett om en
exempel användes imedvetandegörande verkan. Ett mänattsom var

både för- efternamn och yrke, medanpresenterades med ochreklam
förnamnet. Fältbiologernapresenterades med Inomkvinnor bara

härskartekniker situationerförankrade begreppet att tagenom uppman
verksamheten.själva upplevt i denflickorna egnasom
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Statistik orättvis bidragsfördelningom

använda sig siffrorAtt tydligt visar orättvisor vad gällerav som
bidragsfördelning har varit framgångsrik metod. Påen annan
Ridsportförhundets kurser användes sådana siffror framgångsriktett

för flickornamedvetandegörasätt och motivera dem försökaatt att
förändra förhållandena. Till exempel jämfördes anslagen till den
pojkdominerade ishockeyn med anslagen till den flickdominerade
ridningen.

Samtliga projektledare från femde organisationerna hävdade att
sådana siffror varit viktigt för förankringen projektetett argument av
inom organisationen då visadede orättvisorna faktiskt problem.äratt ett
Flera organisationerna inledde projektarbetet med undersökningav en

flickornas situation inom den organisationen, för fåattav egna
för förändring.argument

Enkönade grupper

Metoden enkönademed har genomgåendeanvänts i projektet.grupper
Referensgruppen enkönad och alla de fem organisationerna hadevar
enkönade i sina lokala projekt, vilket mycket uppskattat.grupper var
Utgångspunkten för detta flickor hämmasär pojkarnär är närvarandeatt
och de i flickormed bara vågar hävda sig och kanatt en grupp mer
utvecklas villkor. Då kan flickors starka sidor synliggöras ochegna
stärkas. I enkönad finns förutsättningarstörre för flickornaatten grupp
skall känna gemenskap och få insikt sin situation, så derasattom
självtillit självförtroendeoch växer. Tanken verksamhet iär att
enkönade ska flickor styrka ställa krav den övrigaattgrupper ge
verksamheten.

Fritidsforum har erfarenhetstörst metoden med enkönadeav grupper.
har tidigare formuleratDe och beskrivit tjejgruppen metod försom

den verksamheten fritidsgårdar,öppna för på så sätt göra metodenatt
offentlig höjaoch dess Hanström 1993, 1994.status

Påtala orättvisor

FältbiologernaInom har pekat och diskuterat osynliga mönsterman
härskartekniker och hur de sig uttryck i exempelvistarsom

styrelsearbete. På deras riksårsmöte ropades det rakt härskartekniklut
inför plenum någon försökte förlöjliga eller nonchalera flickasom en
inlägg undanhållaeller information. De pojkar fått informationsom om
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härskarteknikerna på detta direkta har tagit intryck det, hävdadesätt av
intervjuade flickorna pâ lokal nivå.de

Ridsportförbundet har anordnat demonstrationerInom och andraman
aktioner politiker och beslutsfattare för påpeka den orättvisaattmot
bidragsfördelningen mellan flickors och pojkars fritidsverksamhet.

delaMentorskap eller på uppdrag

På projektets högre nivåer har metoden dela på uppdrag Detanvänts.att
således två projektledarefanns Statens Ungdomsråd, i

någrareferensgruppen hade organisationer två projektledare, iblandoch
samarbetade projektledarna med erfaren inomen annan person
organisationen.

Genom två och tvâ fickarbeta projektledarna stöd och idéeratt av
varandra. Behovet detta eftersom projektet generelltstort, settav var

inomvarit dåligt förankrat organisationerna på samtliga nivåer. Att
med förankringen också viktigt för projektets framgång,arbeta var

eftersom bristande förankring visade sig i form hinder och motståndav
olika slag.av
Pâ nivå inom Vilokal har Unga låta flickor gåprövat attman

bredvid ledare för dans- och teaterverksamhet. FältbiologernaInom har
i vissa styrelser gjort flickornadå ficksätt, mentorman samma en
skulle lotsa dem in i arbetet. Fältbiologerna har också utbildatsom

flickor i förenings- och sammanträdeskunskap. Syftet med haatt
och speciella utbildningar har låtavarit flickor delmentorsprogram att ta

information och kunskap bara pojkar brukar få ettav som annars genom
självklart, informellt och automatiskt mentorskap.mer

former för och beslutsfattande[Vfya möten

Fältbiologerna har former för och beslutsfattande.prövat mötennya
Exempel detta diskussioner och arbete bedrivet i småär grupper,
talarrundor, delat eller roterande för olika uppdrag och låtaattansvar

ha formen fikastund. Referensgruppen har också sigmötet använtav en
dessa metoder under sitt arbete. Fritidsforums tjejgruppenav som

metod liknande former för verksamheten.tar upp
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Strategier2.2 förändringför

detta avsnitt kommer jagI några feministiska strategieratt presentera
och kan överföras och användas isynsätt, arbetet för förbättraattsom
flickors situation inom fritidsverksamheten. Därefter kommer jag att ge

analys utvecklingsarbetet inom projektet Att stärka flickor ien av
föreningslivet utifrån dessa teoretiska perspektiv.

Tre begreppspar centrala i detta avsnitt: ideologiernaär ochsärart
likhet, strategierna integration och segregation expressiv ochsamt
instrumentell orientering på arbetet för förbättra flickors och kvinnorsatt
villkor.

Ideologierna och likhet innebärsärart tvâ olika vad gällersynsätt
kvinnligt och manligt. Särartsideologin framhåller skillnader i psyke,
biologi och beteende mellan kvinnor och Likhetsideologinmän.
framhåller istället könens grundläggande likhet, mänskligheten.

Integration och segregation tvåär strategier för påverkaatt en
mansdominerad kultur. Integration innebär kvinnor förarbetaratt
jämställdhet tillsammans med inom de sammanhangmän mänsom
utformat. segregation innebär kvinnor förarbetar jämställdhetatt utan

i sammanhang demän själva utformat.ett som
Expressiv och instrumentell orientering två olikamotsvarar

inriktningar i arbetet för förbättra flickors och kvinnors villkor. Denatt
expressiva orienteringen riktar in sig ideologisärart ochsom
segregation strategi, vilket innebär betonar skillnadernaattsom man
mellan könen viktenoch kvinnor verkar för sig. Denattav
instrumentella orienteringen innebär inriktning på likhet ideologien som
och integration strategi, vilket innebär betoning på likhetensom en
mellan könen och tillsammans med arbeta för jämställdhet.männenatt

feministisktUr perspektiv kan jag två utmärkande drag förett se
projektet Att flickorstärka i föreningslivet. Det första är att man
betonat olikheterna mellan könen, det vill särartsideologi.säga Deten
andra betonat viktenär enkönade för flickor, det villatt man av grupper

segregationsstrategi. innebärsäga Detta expressiv inriktning påatten en
arbetet för förbättra flickors villkor har använts.att

Ideologierna och likhetsärart

Särart och likhet innebär två olika sätt kvinnligt och manligt.att se
På frågan vad kvinnlighet och manlighet innebär olika På såges svar.

och likhet olikasätt två ideologier.särart Beroende vilkenmotsvarar
ideologi väljer i sin på kvinnligt och manligt, får deävenman syn
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förväljer för förändra villkoren flickor och kvinnorstrategier attman
innebörd. ideologier och strategieri samhället olika Dessa kan överföras

för förändra flickors villkorgälla i arbetet inomtill även attatt
fritidsverksamheten.

skillnadervill framhäva mellan könen och detDe attmenarsom
sant eller ursprungligt kvinnligt och manligtfinns ett motsattett

kvinnorstödjer sig på särartsideologi. De betonar skaväsen, atten
kvinnliga olikaoch uppvärdera sitt Vi ändå likabejaka väsen. är men

honnörsordet. uppdelning mellan kvinnligt ochvärda, De görär en
utifrån föreställningar könens olika egenskapermanligt ochom

kvinnor fårfunktioner. innebär och olika roller ochDetta mänatt
uppgifter isig för olika samhället.lämpar

kvinnor och i grunden lika och de skillnaderDe män somsom ser
finns mellan skapade samhället vi lever stödjer sigkönensom som av

likhetsideologi. sig tanken det skulle finnasDe motsätter atten en
ursprunglig kvinnlighet. Eftersom båda förstsann eller könen och

självklart rättigheterfrämst människor ska de ha ochär samma
möjligheter. Traditionella könsroller begränsar människor. Med

kvinnorutgångspunkt i likheten ska och värderas lika.män
oftaSärartsförespråkare stödjer sig på individcentrerade teorier och

förklaringsmodeller, huvudsakligen psykologiska och medicinska-
biologiska teorier jfr Bjerrum Nielsen Rudberg, 1991; Chodorow,

Gilligan, 1985; Irigary, 1994; Uvnäs-Moberg, 1998, 1990, m.fl..1989;
Likhetsförespråkare framhåller risker med särartsideologin, attt.ex.

dels till bakslag för kvinnors möjligheterhistoriskt har lettden sett
till begränsande för hur riktig kvinna bör jfroch dels normer en vara
1992; Fausto-Sterling, 1985; ForssénFaludi, Hamberg, 1994;

Hirdman, 1983, 1986; Ulmanen, 1993; Wikander, 1993, 1994, m.fl..
stödjer sigLikhetsförespråkare huvudsakligen strukturella

förklaringsgrunder, beskriver hur manligt och kvinnligt konstruerassom
maktförhållandenutifrân de skeva råder mellan könen i samhället.som

teorinexempel på detta enligtEtt är Yvonnegenussystemetom
kvinnohistoriaHirdman, professor i 1995, 1988, 1989.

det osynligaGenussystemet mönstret-

Hirdman hävdar finns osynligtdet mönster,ettatt genussystemet, som
inordnar kvinnor och i samhället. Genus står för det kulturellt ochmän
socialt formade könet till skillnad från det biologiska och har också

begreppet könsroll. Ordningenalltmer människor iersatt av
för alla sociala, politiskagrunden och ekonomiskaärgenussystemet
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ordningar. Orsaken till alla försök till förändring förhållandetatt av
mellan kvinnor och män motståndstöter ruckarär denatt man

inordningengrundläggande människor.av
Genussystemet fungerar enligt två principer: åtskilj andets princip och

Åtskiljandetsprincip.Värderandets princip innebär manligt ochatt
kvinnligt hållasska isär. Det får inte kvinnormän gör ochgöra tvärtom.

principDenna visar sig i arbetsdelningen mellan könen och
föreställningar vad kvinnligt respektiveär manligt. Vårtom som
samhälle uppdelat i kvinnligär privat sfär och manlig offentligen en
sfár. Trots de flesta kvinnor yrkesarbetar, majoritetenär sysselsattaatt
inom vård och Männen i majoritet inom politikär och affarsliv.omsorg.
Kvinnor förstörre och tidägnar hem och barn. Inomtar ansvar mer
fritidsverksamheten visar sig åtskiljandeden principen detattgenom

uteslutande flickor ridernästan ochär spelar medan nästanteater,som
bara pojkar spelar ishockey.

Värderandets princip innebär förär det normalaatt mannen normen
och allmängiltiga. Det tycker ochgör, tänker enligt denären man
manliga alltid bäst. Män generelltär överordnade ochsettnormen
kvinnor underordnade. Av detta följer det kvinnor tyckergör,att som

inteoch tänker lika mycket Ettvärt. exempel detta ärses attsom
kvinnodominerade arbeten lågavlönade.är Värderandets princip medför
i föreningslivet fritidsaktiviteter där flickor dominerar subventionerasatt
i lägre grad fritidsaktiviteter därän pojkar dominerar. Ett exempel är att
78 landets ishallar drivs kommunalt, bara femprocent av procentmen

ridhusen Svenska Kommunförbundet, 1992. Dessutom går störreav en
del de offentliga fritidssatsningarna till sysselsättningar där pojkarav
dominerar till sådana där flickor dominerar.än I Stockholms stad är
skillnaden ungefär tio Blomdahl Elofsson, 1985.procent

Den manliga beror på den manliga dominansen i samhället,normen
d.v.s. det faktum fortfarandemän har makt iatt som grupp mer
samhället kvinnorän iMän har och sinmed maktpositionsom grupp.
såväl tolkningsprivilegium symbolformuleringsprivilegiumett ettsom
jfr Fredelius, Frithiof Ursing, 1994; Lewin, 1986, m.tl.. Det innebär

den i samhället har makt bestämmer vadt att mestex grupp som som
är eller kvinnorsvärt mäns arbete och erfarenheter, pojkars ellermest -
flickors val fritidsaktiviteter. Den har maktav mestgrupp som
bestämmer också vad riktigtär arbete och vad riktigaärsom som
fritidsaktiviteter. Att delstörre de fritidssysselsättningaren av som
flickor väljer står utanför det statligt subventionerade fritidsutbudet,
tyder del flickorsstörre val fritidsaktiviteter inteatt en av av ses som
riktiga eller lika viktiga pojkars.som
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tillägnar sigmänniskorHirdman genussystemet attatt genommenar
bestårgenuskontrakt sluts mellan könen. Kontraktenosynliga av

manligt, relationenkvinnligt och hurföreställningar vad ärom som
arbetsuppgifter kvinnorvilka intressen ochbörmellan könen vara,

sigså vidare. Människor tillägnar dessaharespektive bör ochmän
främst undersocialisation denföreställningar uppväxtenprocessgenom

Eftersomsamhällets normer.individer ärdå övertar genussystemet
tillägnar viuppbyggt och strukturerat,för vårt samhällegrunden hur är

i samhället. människor inrättatverka Hurdet också attgenomoss
skapat, arbetsdelningen mellanmänniskorvärlden och allt t exsom

återskaparvetenskap, både återspeglar ochlitteratur ochkönen,
genussystemet.

Värderande och åtskiljande

finns tvâ olika både inomHirdman hävdar det synsättYvonne att
särartsideologin. båda ideologierna kan antingenoch Inomlikhets- man

inte.ellersom normse mannen

blandasska inte blandas Könen skaKönen
likhetsärart

likhetlvIANNEN särart utan utan
INTEAR mannen mannen

NORM norm som normsom

med likhet medMANNEN särart
AR mannen mannen
NORM som normsom norm

fyra olika till förhävdar dessa har legat grundHirdman synsättatt
strategier under kvinnorörelsens historia.fyra olika använtssom

särartsstrategiernabyggerbåda könen varandrasDe synsättet äratt
bildar helhet eftersom dede tillsammansoch attmotsatser en

Därigenom de traditionellavarandra.kompletterar accepteras
könsuppdelade samhället olika arbetsområdenoch det medkönsrollerna

särartsstrategi försöker bestrida denför kvinnor och Denmän. som
och så olika intehävdar kvinnor demanliga män är attatt ensnormen
principen könen inte skajämföras. Taktikenkan är sätta attatt om

för därigenomframför denblandas säger äratt attnorm,som mannen
Taktiken för särartsstrategin medmanligaundvika denkunna normen.
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däremot försökaär den manligaersättaattmannen som norm normen
med kvinnlig.en

likhetsstrategiernaDe båda sigmotsätter det könsuppdelade
samhället. Likhetsstrategin med innebär kvinnorattmannen som norm

efter inflytande, respekt och värdighetsträvar framhållaattgenom
likhet.könens Men den mänsklighet målet för strateginär ärsom

färgad manligaden Likhetsstrategin utanav normen. mannen som norm
innebär istället könsfrihet bortomsträvan de traditionellamoten
könsrollerna, både kvinnor och fåska lika möjlighetermänattgenom

idelta både den offentliga privataoch den sfären.att
Idag särartsstrategin populär, med ellerär utan mannen som norm,

kvinnorörelsenmedan under 70-talet arbetade för likhet utan mannen
eftersomMen denna inriktning utmanade genussystemetssom norm.

båda principer den så starkt motståndmötte strategin förändradesett att
till likhet med mannen som norm.

Som förgrund bedömningen möjligheterna i dagens samhälle förav
strategin liggersärart uppfattningen hurutan mannen som norm, om
flickors och kvinnors villkor och möjligheter i samhället det villut,ser

styrkan i Omsäga har luckrats vilketgenussystemet. genussystemet upp,
innebär ökad jämställdhet, kan strategin med särart utan mannen som

framgångsrik. Den manliga kan bara slå igenomnorm vara normen om
dominerar.män Men fortfarande ärgenussystemetsom grupp om

mycket starkt, denna strategi mindre lyckad.vore
Kritik strategin med särart ochmot utan ettmannen som norm

förordande strategin med likhet utan utmanarav mannen som norm,
våra och inrotade könsroller och bygger dessutom påtrygga en
förståelse det abstrakta svårgripbaraoch maktbegreppet.av
Särartsideologin ikan detta ljus framstå lockande alternativ förettsom
många flickor eftersomoch kvinnor, det innebär uppvärdering deten av
sätt de har socialiserats Budskapet du dugeräratt attvara som

du är, vilket stärkande i sig.är Kvinnorna behåller omvärldens ochsom
framförallt pojkarnas och gillande, vilketmännens innebär positiven
bekräftelse kvinnligheten jfr Ethelberg, 1983, 1985; Haavind, 1982,av
1985.

Strategierna integration och segregation

Integration och segregation två strategier för påverkamotsvarar att en
mansdominerad kultur, hävdar Rita Liljeström 1983, professor i
sociologi. Integration tillsammans medår arbeta för jämställdhetmänatt
i sammanhang utformat. Segregationmän innebär kvinnorett attsom
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utformat. hävdarde själva Jagsammanhangför sig iverkar attett som
inomtill gällaöverföras ävenstrategier kandessa att

fritidsverksamheten.
uppsättningar bådefinns tvådetLiljeström att avmenar

sigberoende på stödjerintegrationsstrategin,ochsegregations- om man
arbete har sedansärartsideologi. Kvinnorörelsenslikhets- elleren

strategier ochkombinationer dessasamtligaomfattat60-talet av
ideologier.

integration grundar sig påutifrån likhet ochformadstrategiEn
tillsammanslika och deoch i grundenkvinnor ärmänsynsättet attatt
likheten ochståndpunkt hävdarjämställdhet. Dennaverka förkanbäst

till könsblindhet. Påså starkt det lederkönenmellangemenskapen att
dennakönsneutralitet Närärblirså vis mottot.trots attmannen norm,

70-talet, innebarfritidsverksamheten påinomslog igenomståndpunkt
för flickor,verksamhet endastanordnadetjejrum därdedet att man

1993.Ungdomsråd, FlickornaStatensfrån fritidsgårdarnaborttogs
pojkarnas verksamhet.sig tilli ställetfick anpassa

syftar till arbetaoch integrationbyggd påstrategi särartEn att
defensivkallar detta förLiljeström särart,med män.tillsammans en

Antingend.v.s.hestämskvinnor utifrån, männen.påförseftersom den av
ordningen inteindirekt medkvinnorna männenöverenskommer attom

nisch för sig själva därfår kvinnorna litensårubbas, ellerska en
organisationeninflytande i samhället ellergäller,kvinnliga värden men

exempel på dettablir fälla. EttPå dettaövrigt saknas. särarteni sätt en
Fritidsforums tjej gruppsverksamhet,fritidsområdet kaninom somvara

de värdenformulera verksamheten ochflickorna själva skasyftar till att
1993, 1994. RiskenHanström,gälla i den ärska egna gruppensom

ordinariefår något inflytande deninteemellertid flickorna överatt
verksamheten.

Fältbiologernassegregationlikhet ochStrategin med motsvaras av
förenings- mötesteknik för flickor.i ochoch kursermentorsprogram

ska få möjlighetdenna övningarflickorTanken är atttypatt genom av
få självförtroende, så de kanpojkarna ochsakersiglära attsomsamma

sammahang.sig i könsblandadehävda
offensivsegregation innebärStrategin med och särart,särart en

hävdar Liljeström.själva definierar den,kvinnorna män,eftersom utan
sig själva subjekt ellermed ochbyter positionKvinnor män ser som

målen förkvinnokultur. DettaskaparDe motsvaras aven egennorm.
gruppsverksamhet.Fritidsforums tjej
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Frihet från könsstereotyper eller egendejinierad särart

Liljeströms strategi med ochsärart segregation har likheter medstora
Hirdmans strategi särart med Kritikenav mannen motsom norm.
strategin med särart och segregation handlar kvinnor överom
huvudtaget har möjlighet själva definiera särarten, dåatt manligen
dominans och råder i samhället vilket leder till männorm att som grupp
besitter såväl tolknings- symbolformuleringsprivilegium jfrsom
Fredelius, Frithiof Ursing, 1994; Lewin, 1986, m.fl.. Skillnaden
mellan strategin med ochsärart segregation och kvinnlig särart
tillsammans med kanske intemän såär eftersom kvinnorstor,
internaliserat den manliga råder i samhället jfr Ethelberg,norm som
1983, 1985.

Expressiv och instrumentell orientering

Det finns två huvudsakliga inriktningar inom kvinnorörelsen, expressiv
instrumentelloch Keränen, 1986. De använder sig strategierav

baserade på olika kombinationer likhet och särart och segregationav
integration.och Jag de tvâ inriktningarnaatt expressiv ochmenar

instrumentell också kan överföras till gälla för arbetet föratt att
förbättra flickors villkor inom fritidsverksamheten.

instrumentelltDen orienterade rörelsen betonar kvinnors likhet med
ochmän använder sig integrationsstrategi. Att kvinnorav en

diskrimineras orsaken till den bristande jämställdheten. Kravetses som
blir därför kvinnor ska ha lika möjligheteratt stora att prestera som

Handlingsstrateginmän. präglas traditionell påtryckningspolitik förav
påverka statligt beslutsfattande, offentlig politikatt och lagstiftning.

Organiseringen inom rörelsen oftaär traditionellt hierarkisk och
verksamheten målinriktadär och formell.

Den expressivt inriktade rörelsen betonar istället kvinnors ochsärart
använder sig segregationsstrategi. Problemetav en ses som
kvinnoförtryck. Målet frigörelseär från manssamhällets förtryck och
därför sig dennamotsätter rörelse kvinnor ska integreras i samhället.att
Strategin präglas medvetandegörande och emancipation. Rörelsenav

sig hierarkiskmotsätter organisering och specialisering bestämda
uppgifter. Alla former dominans förkastas. Rörelsen ärav
decentraliserad beståroch självständiga smågrupper.av

dessaI två inriktningar finns olika svagheter. Den instrumentella
orienteringen definierar aldrig grundorsaken till ojämställdheten,
organisationen är starkare dessän ideologiska innehåll. Därför kan
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i maktstrukturen och därmed slutabli integreradrörelsen lätt göraatt
orienteringen har svårt få till ståndexpressivamotstånd. Den att

utifrån sin analys problemet med kvinnorshandlingmålinriktad av
kvinnorblir känslig för kan bliunderordning. Därför den att

och isolerade.splittradebortdeñnierade,
inom manligtSka kvinnor arbeta definns dilemma:Det ett

syfte förändra dem, eller ska deorganisationerna idefinierade göraatt
organisationerna Omutanför de existerandesjälvaförändringsarbetet

finns riskenexisterande organisationeri redankvinnor går att
enlighet med manliga ochförändras i densjälvakvinnorna attnormen

försökerOm kvinnorna iställetdärmed inte förändras.organisationerna
utanför etablerade organisationerna,förändringsarbetet degenomföra är

krävs för få till ståndtillgång till det inflytandefådet svårt attatt som
varaktig förändring.ochreellen

Analys2.3

ideologierochStrategier

i helhetflickor i föreningslivet utmärks sinAtt stärkaProjektet av en
på och segregation i arbetet förstrategi med betoningexpressiv särarten
Såväl Statens Ungdomsråd ochflickors villkor.förbättraatt

intervjuade flickorna lokalmajoriteten dereferensgruppen som av
i egenskaper och intressen. Deolikheter mellan könennivå betonar

tilldessa olikheter lederkunskap och medvetenhetökadatt ommenar
också likhetspositioneninom projektet kommerjämställdhet. Menökad

formulerarStatens Ungdomsrådprojektledarnauttryck. Entill av
så här med du i citatet nedanmellanmotsättningen synsätten menas

projektledaren:den andra

specielloch misstänksamblir ofta görJag nervös när man en-
skiljer mig från dej ochhär jagverksamhet för tjejer, men

nödvändigt med specielltycker detreferensgruppen. Du äratt en
själva.tjejer ska få sigför tjejer för Jagverksamhet rätten attatt vara

definierasig själva sigtjejer skatycker rätt utan attattatt somvara
grundläggande motsättningen. finnsden Dentjejer. ävenDet är nog
Är engagerad för feminismen, förreferensgruppen.inom attman

motsättningen automatiskt.så finns den här Denförbättra tiejers villkor,
dualiteten eller splittringen jinns ju inomsjälv. häri sig Denfinns även

på lika villkor ellerVill jag människakvinna. männen;somvarasomen
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vill jag ha bli människa på lika villkorrätt männen,att attsom genom
först få och bli bekräftad kvinna på minarätten villkorsom egna

Inom projektet ställer sig kritisk till 70-talets likhetsinriktademan
strategi med Istället särartsstrategimannen som norm. anammar man en

försöker undgå principen Statensär Iattsom mannen norm.
Ungdomsråds fördelrapport projektet till Civildepartementet berörs båda
strategierna:

jämställdhetensI tecken under 1970-talet inom föreningslivet allttogs-
bort kunde påminna flickor och pojkar olika. Nuattsom oss om var var
alla lika. Alla skulle saker. Flickorna fickgöra inte längre hasamma
kvar sina på fritidsgårdarnaEva-rum och scoutpatrullerna skulle inte
längre enkönade. Efter upptäckte det skulleett tag attvara man som
äkatjämställdheten i stället hade movtverkat den. Så på slutet 1980-av

börjartalet måste särskildheten.värnaatt prata attman om man om
vill flickor och pojkarDet olika och har olika behov.säga år Menatt

fritidsledarna utbildade aktivera pojkar. Man upptäckte inomattvar
fritidssektorn saknade kunskap flickor, derasatt man om om
socialisation, fritidsstilar, organisera sigsätt Statensatt m.m.
Ungdomsråd 1994, 4.s.

betona likhetenAtt mellan könen i jämställdhetsarbete behöver,
enligt Hirdman, inte innebära accepterande den manligaett av normen.

likhetenMen betona mellan könen tycks inte locka dagensatt unga
kvinnor, kanske för tänker sig det innebär accepterandeatt att ettman

manligaden Istället individcentreratär synsättettav normen. som
betonar skillnader mellan könen populärt, vilket avspeglar sig på
samtliga nivåer inom detta projekt. jfr Jämställdhetsombudsmannen,
1992; Ulmanen, 1994. intervjuadeEn de kvinnorna lokalav unga
nivå formulerar denna ståndpunkt:

Mycket dom här kvinnodiskussionerna har kanske gått påutav att-
ändra kvinnorna så dom ska bli Och på så vis villjagmän. inteatt som
förändra. Och det finns inte många kvinnor vill gå med på det,som

del ....Nej, jag tycker ska kvinnautom extrema. atten man vara
och tjej pä sina villkor. Man ska inte behöva på killarnas villkor.vara

Även i referens broschyr På våra villkor: metoder stärkaattgruppens
tjejer i föreningslivet från 70-taletstar avstampman
jämställdhetsarbete. Men här gäller det strategierna integration eller
segregation. Segregationsstrategin, det vill enkönadesäga grupper,
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hjälpmed särartsresonemang:motiveras ettav

låta pojkarjämställdhetkliv70-taletPå attmotetttog genomman-
behovet deladealltflertalari Nuoch flickor om avsamma grupp.vara

på sina villkor.utvecklasskall fåtjejernaför attgrupper
1994, 4.Ungdomstyrelsen, s.

segregation tillprojekt förordarUngdomsrådsStatensInom enman
kvinnor blivit stärkta dedet först närbörjan, och äratt somungamenar

Segregationsstrategin genomgåendeärmedtillsammans män.verkakan
på Statenstvå projektledarnaprojektet: deinomnivåerpå alla

båda kvinnor ochreferensgruppsmedlemmarnaliksom ärUngdomsråd
uteslutande i enkönadenivå skerlokal nästanverksamheten grupper.

generelltorganisationer, där detsinaberoendede allaändå ärMen av
villkoren.ochmännenär tonensett angersom

segregation kombinerat medstrategigenomgåendeProjektet har som
och sigsjälva definierarkvinnorna särarten görIntentionen ärsärart. att

möjligheter byggagodaStrategintillsjälva att uppgernorm.
värld. Meni den manligaklara sigförsjälvförtroendet att normens

med könsblandadekonfronteraskvinnornahändervad närfrågan är som
lätt blisärartspräglade kanochenkönadesammanhang. Den engruppen

i organisationeninflytandevärden gäller,kvinnliganisch därliten men
sådan stärkermöjligtsaknas.i övrigt Det ärsamhälleteller att gruppen

utanförsigberedskap för klaraså de harkvinnorna attatt gruppenen
för kvinnorsvårtkan ocksådär. detMenfå kompetensoch attvarany

fårdesärartsprägladeenkönade ochdenutanförverka utan attgruppen,
högst enligtvärderasfärdigheterutveckla denstöd sortensattextra som

manligaden normen.
kan strategin med särartteoriUtifrån Hirdmans genussystemetom

detlåta bli värderamed frågan: Kankritiserassegregationoch att
Övergången skilja och hävda denfrånskiljs ut attutatt en gruppsom

skerden därmed nästantill tanken är sämre,annorlunda,är att
genuint kvinnligaspeciella,flickor harhävdaautomatiskt. Att att

känsligare, leder lätt tillochde mjukare,egenskaper, är tystareattt.ex.
istället författa beslut och påverkaförintedeslutsatsen attatt passar

efter dessa egenskaper.organisationernaatt anpassas
hävda mångaalternativmina bättre,i ärögonEtt att attannat,

behandlatsför de harkänsligareochmjukare,flickor är atttystare
eller naturlignågon inneboendeskulleför detorättvist, inte att vara

från utveckla dehindratsgenerelltFlickor haregenskap. attsett
Ochoch få inflytande.sin hördförkrävs röstgöraegenskaper attsom

utveckla sina mjukare,hindrats frånpojkarharomvänt att mer
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relationsorienterade egenskaper. Kvinnligt och manligt definieras alltid
i relation till varandra, så förändring kvinnligheten också lederatt en av
till förändring manligheten. Man kan kvinnorsäga och mänen attav

varandras begränsningarutgör jfr Haavind, 1982, 1985, 1987.
Jag den framgångsrika inriktnignentror att påmest

jämställdhetsarbetet utifrån likhetsideologi låta både flickorattvore en
och pojkar del varandras sfärer och därmed förkasta denta manligaav

Både flickor och pojkar begränsas i sin personliga utvecklingnormen.
de traditionella könsrollerna. För flickors del innebär dettaav att

demokratin spel, vilketsätts är klar orättvisa eftersom de inte fårur en
lika inflytande i samhället. inledandeEnstort segregationsstrategi är
kanske nödvändig. Men inte med hänvisning till kvinnlig särart, utanen

påmed tanke de osynliga formarmönster våra liv. Att flickorävensom
får del de manligt definierade spelregler gäller ita samhället ochav som
lär sig hantera dem, emellertidär förutsättning för de ska kunnaatten

makt. Utan makt ingen möjlighet förändrata spelreglerna.mer att-

Metoder

De metoder inomprövats projektet Att stärka flickor isom
föreningslivet följer den ideologiska och strategiska inriktning jagsom
har beskrivit Metoderna utgår ofta från särartsideologi med ochovan. en

kombinerat medatt segregationsstrategi.utan se mannen som norm, en
Trots den huvudsakliga inriktningen expressiv, finnsatt är det även
inslag instrumentell inriktning med likhetsideologi ochav
integrationsstrategi.

Metoderna syftar till synliggöra osynliga mönsterattsom motsvarar
medvetandegörande enligt den expressiva orienteringen.ett De ger

osynliga mönster konkreta och lätt igenkännligaett exempel,namn, ger
bevisar orättvisor existerar statistik ochatt undersökningar,genom
påpekar de osynliganär visar sigmönstren och talar öppet detta.om
Dessa metoder har inte någon hänvisning sig till likhets- ellervare
särartsideologi. Metoderna kan användas både i enkönade ochgrupper
inom den ordinarie verksamheten i organisationen. Om de inomanvänds
den ordinarie verksamheten för bedriva påtryckningar föratt ex. en
rättvis bidragsfördelning, får de instrumentell prägel.snarare en

Metoderna syftar till undgå de osynliga mönstren förattsom att
sedan kunna bekämpa dem, utgår huvudsakligen från en
segregationsstrategi. Fritidsforums metod med enkönade
medvetandegörande utgår från särartsideologi inledandemedgrupper en
segregationsstrategi. När flickorna stärktaär tankenär de ska arbetaatt



UlmanenPetra 25SOU 1995:145

integrationsstrategi för påverka organisationen ienligt övrigt.atten
både manligaAmbitionen med denna metod denersättaär att normen

försöka undgå manligakvinnlig och den denmed att normen genomen
Metoden med medvetandegörande enkönadeenkönade gruppoen.

utifrån likhetsideologikan också prövas attutanen se mannengrupper
i enkönade sig i sådana färdigheterAtt övagrupper somsom norm.

och förtroendevalda ocksåledarekrävs motsvarar enav
likhetsideologisegregationsstrategi, med medmen en mannen som

i ledarskap förtroendeuppdragfå inblick och ochAtt prövanorm.
bredvid innebärmentorskap, dela på uppdrag eller gåatt engenom

likhetsideologiintegrationsstrategi, ofta med med mannen som norm.en
former för och beslutsfattande kan ske både iAtt mötenpröva nya

ordinarieoch i den verksamheten. Metoden ansluterenkönade grupper
från likhets-till den manliga och kan utgå både ochsig inte ennormen

särartsideologi, antingen försöker undgå den manliga normensomen
med kvinnligeller denersätta en norm.

speglarMin slutsats de metoder har prövatär att syntesman en av
erfarenheter de olika organisationernaochde synsättansatser, som

strategi,speglar inte någon enhetligbidragit med. Metoderna trots att
särartsideologi segregationsstrategiinriktningen med ochexpressivaden

blandar och efter vilket område ellerdominerar. Man snarare ger
och få in flerdet gäller. När det handlar krävaproblem attom pengar

integration instrumentell orientering,flickor i styrelser används och en
flickorna personligen användsdet gäller stärka tvärtomnär attmen

segregation medvetandegörande enligt expressivochsärart, en
orientering.

Vilken metod bästär

flickor och kvinnor drabbas visar sig olikaorättvisorDe sättsom av
olika Varje organisation i projektet har försökt avslöjai sammanhang.

formulerade osynliga själva och olikaprövamönstren attgenom
utifrån undersökningar lokal verksamhet. Därför olikametoder och har
utvecklats och inom skilda organisationerna.metoder de Detprövats

finns också metoder, eftersom problemen kan visa sig pågemensamma
finns ingen enskildlikartade Men det metod kan användas isätt. som

efter ojämställdasammanhang. Metoden bör i stället väljas hur dealla
sig.förhållandena gestaltar

villkorenorganisationens struktur eller kultur bestämmerDet är som
fårkvinnor i organisationen. Underordningen olikaför flickor och

Strategierna bör väljas efter huri olika sammanhang.uttryck
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underordningen gestaltar sig just inom den organisation det handlarsom
Därför bör organisationerna själva formulera åtgärder för ökadom. t.ex.

kvinnorepresentation. Projekt har formulerats inom organisationensom
förmedel avslöjaär dess struktur och därmedett att även

Åström,underordningens former Eduards 1993

Figur En sammanställning begreppen i analylsen.av

SÄRART LIKHET

MED UTANMANNEN MANNEN MED MANNEN UTAN MANNEN
SOM SOMNORM NORM SOM NORM SOM NORM

INTE- INTE- SEGRE- INTE- SEGRE- INTE- SEGRE-
GRATION GRATION GATION GRATION GATION GRATION GATION
defensiv offensiv
särart särart

övning i
förenings-

enkönade enkönade enkönade och mötes- former enkönadenya
medvetande- medvetande- medvetande- teknik i för medvetandnmöten
görandc görande görande enkönade och besluts- görande

mentorskap fallandegrupper grupper grupper grupper grupper
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Feministisk forskning synliggör3

kvinnors fritid

HendersonKarla A.

bevisicke oansenlig mängd pekar på de flesta kvinnorEn verkar haatt
fritid, det faktiskt meningsfullt begreppupplevt i deras liv,är ochatt ett

fritid i betydande utsträckning bidrar till livskvaliteten. Men kvinnoratt
definiera sin fritid, vilket berorhar svårt på fritid inte alltidatt att

förekommer i avgränsade tidsblock, iklart särskilda miljöer, eller i
speciellasamband med aktiviteter. För många kvinnor kan fritid skönjas

flyktiga stunder eller i form sociali korta, i olika miljöer.av samvaro
aktiviteter inte alltid fritidVissa upplevs kvinnor på grundsom av av
för andra barn, familjemedlemmar, eller ivänner samband medansvar

rekreationsaktiviteter i traditionell mening såsom idrott, allmän
konditionsträning eller på TV.att se

omfattande och förståelse kvinnors fritidTrots vadsammansatten av
finns det luckor i kunskapen hur kvinnor definierarinnebär, ochom
fritid.upplever De kunskaper den feministiska forskningen gettsom

legitimerar kvinnors livsupplevelser innebäroch kan hittaatt man nya
fritid tillgänglig för kvinnor. Syftet med denna artikelsätt göraatt mer

den utmaning ligger ikort undersöka den feministiskaär att som
fritid. Traditionell,forskningen manligt orienterad malestreamom

feministiskforskning och forskning skiljer sig främst det gällernär
vilka frågor ställs och hur använder eller analyserarsom man

Måletundersökningsresultaten. med social förändring, ingår i densom
feministiska målsättningen, uttrycks i handlingsprogram som rymmer
förändringar fritid.avseende kön och artikel innehållerDenna en
introduktion till erfarenheterkvinnors fritid, beskrivningav en av
feministisk forskning och feministiska metoder, kritik traditionellav
fritidsforskning, och förslag på hur feministisk forskning skulle kunna

framtida frågeställningar och förändring.påverka social

16-01012
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fritid överblickKvinnors3.1 en-

fritid definieras erfarenhet. Synenkommerdenna artikelI att som
aktivitet tidsperioderfarenhet bestämd ellerfritid änsnarare ensom

sin fritidmed människor uppfattar ihuröverensstämmer egen
fritid kvalitetenmänniskor upplever ochvardagslivet. Hur

resulterar deras uppfattningviktigt för människor ochupplevelsen är
begreppsliga utgångspunkt bör intefritidvad Dennaär. attses somom

fritidsaktiviteter skulle irrelevanti rekreations- och ellerdeltagande vara
aktiviteter skulle ointressant. Snarare det såstudiet dessa äratt varaav

den fysiska miljön och det socialaaktivitet deltardenatt typ manav
bilda den container inomsamverkar tillsammanhanget, att ram

fritidsupplevelse.individen definierar situationenvilken som en
viktig Bialeschki, Shawfritiden Henderson,Idén ärramom som en

Även fritid förekomma inomFreysinger, 1989. kanoch nästanom
exempelvis i olikahelst samband medvilken sortersram som

olika fysiska och sociala miljöer, så vissai mängdaktiviteter, ären
för fritidsupplevelser medan andra inskränkerbefrämjanderamar

också länkbegrepp mellanfritiden. Ram utgör ensom
individuella erfarenhetersocialpsykologiska inriktningar betonarsom

faktorer. individs situation i avseendet vilken klass,och sociologiska En
påverkar hennes familj, arbeteålder eller kön hon tillhör, ochras.

Sålunda påverkas de tillgängliga försociala miljöer. äräven ramar som
flesta samhällen inte tillgängliga ifritid. Positiva fritidsramar i deär

för för kvinnor.utsträckning män somsamma
fritidsupplevelser och sociala och fysiskaTillgängligheten

ramar kan variera i mycket hög gradmiljöer för sådana upplevelser
mellan olika kvinnor. Vissa kvinnorsåväl kvinnor ochmellan män som

aktiviteter och miljöer deassociera fritid med andrakan än ärsom
fritid, exempelvis umgåsassocierade med i tilltypiskt mäns att motsats

tillgång till fritididrott. Kvinnor kan också ha mindre ochatt se
befrämjar frihet självständiga handlingar,fritidstillfällen ochsom

Ävenför och familj.de har hem ochgrund större mänatt ansvar omav
definiera fritidsupplevelser liknandekvinnor i bestämda kulturer kan

inte nödvändigtvis tillgång till fritid.innebär det de harsätt, att samma
kvinnor särskilda problem det gäller valfrihet ochMånga stöter när

till sociala värderingar rörande familjen ochproblem relateradedessa är
brist på valfrihet i vardagslivetkvinnors roller. Denna relativa betyder

kvinnor ha färre tillfällen sig positivaockså kan ägnaattatt
fritidsupplevelser.
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Fritidens positiva effekter kan enkelt beskrivas i uppleva glädjeatt
tillfredsställelse. Tillfredsställelseeller faktiskt det begreppär som

kvinnor använder de beskriver innebörden fritidnär och kvinnornärav
förklarar skillnaden mellan fritid och icke-fritid i deras vardagliga liv
Bialeschki 1986;och Henderson, Henderson och Bialeschki, 1991;
Shaw, 1985. lustfyllda aktiviteterDe kvinnor talar kansom om vara
tidsblock kopplade till aktiviteter socialaeller och fysiska miljöer såsom

film, födelsedagsfesterpå ha med släkt familjoch eller vandraatt attse
också flyktiga,i skogen. De kan sporadiskt återkommandevara mera

såsomstunder, korta med andra eller reflektionmöten stunder ellerav
Även tillfredsställelseskoj. och glädje central betydelse förärom av

fritidsupplevelsen, så täcker hel mängd olika situationertermerna en
olika innebördermed och kan ha sitt i rad olika situationer.ursprung en

Få forskare tillhar dags dato undersökt betydelsen kön ellerav
könsrelationers för faktiskabetydelse den fritiden föroch deltagandet i
fritid. visa sigKön kan dock viktigtutgöra element. När aktiviteterett

tid ochellerkräver mycket såsom amatörmusiker,attpengar, vara
ellermaratonlöpare bergsklättrare, oftadet mansdomineradeär

aktiviteter. Många kvinnor känner de inte har sigägnaatt attresurser
aktiviteter,sådana varken tidsmässigt eller ekonomiskt. kvinnorDessa

iställetsöker sig till mindre krävande aktiviteter passarbättre medsom
deras för hem familj.och När kvinnor blir starkt engagerade iansvar
någon aktivitet, kan dockde uppleva fritid sjävständigt Ensätt.ett
hög grad i sådana aktiviteter innebärakan positivaengagemangav
effekter för individens förmåga uttrycka sig, hennes egenmakt,att
målmedvetenhet sjävförtroende.och

Idén fritidmed bidrar till förståelsen vilka faktorersom en ram av
inverkar erfarenheter fritid och till förståelsen hur bristensom av av

fritid ojämnt fördelad mellan såväl kvinnorär och mellanmän som
olika kvinnor. Vissa kvinnor har tillgång tillstörre aktiviteter utanför
hemmet, medan andra har för fritid i hemmet. Mot dennautrymmemer
bakgrund kan vi ytterligare undersöka hur det feministiska perspektivet
kan förståelsebättre skillnaderna mellan kvinnor och män,ge oss en av
och flickors och kvinnors verklighet.av

feministiska3.2 Den forskningen

Vi börjar lära hel del kvinnors fritidsupplevelser. Vi läross en om av
forskningen vioch lär våra personliga erfarenheter. Denav egna
befintliga kunskap kvinnors fritid, gällande fram till förom som var
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ungefär femton år sedan, handlade intuitiva känslormest om sprungna
kvinnors erfarenheter. Till exempel womens leisure, whatur egna var

leisure kvinnors fritid, vilken fritid, känsla ofta betonadesen som
de kvinnor studerades Green, Hebron och Woodward, 1990;av som

Henderson 1991b. Forskningen har lärt förstå kvinnors livattoss
bättre, den har också visat klyftorde ofta existerar mellanmen som
forskningsresultaten och kvinnors faktiska liv. Forskning med kvinnor
i fokus, vilket det enklasteär beskriva feministisk forskning,sättet att
kan hjälpa till bättre förståelse fenomenet kvinnors fritid.oss en av

Forskning kvinnors fritid kan bedrivas med positivistisk ellerom en
tolkande utgångspunkt. Utgångspunkterna står i förhållande tillen

användbarheten informationen och till de metoder används förav som
datainsamling. Båda utgångspunkterna kan hjälpa förstå kvinnorattoss
och fritid. positivistiskaDen utgångspunkten bygger på undersökningar

de olika delar bildar helheten, till deduktion och etablerad teoriav som
tilloch rationella orsak- och verkansamband hjälpmed objektivaav

mätmetoder. Tolkande vetenskap antagandengör relationer ochom
samband, bygger på induktion och utformning teorier, fenomensav
betydelser subjektivitet och perspektiv Henderson 1991a.samt
Positivister sig vanligtvisanvänder kvantitativa metoder inriktasav som
på statistik, medan tolkande vetenskaper använder kvalitativa metoder
där språket byggstenarna. Feministiskautgör forskare kan arbeta utifrån
den eller den andra utgångspunkten och de kan använda sigena av en
mängd olika metoder. Feministisk forskning främst inriktad påär
forskningsresultat och mindre på metoderna, vilket jag vill visa med
denna artikel.

Vad feministisk forskningär

Feministiska forskare arbetar inte bara med synliggöra kvinnor ochatt
ikön forskningen, med belysaäven undanskymda aspekterutan att av

kvinnors liv och upplevelser, det har varit undertryckt, förvrängt,som
missförstått, ignorerat eller trivialiserat i den traditionella forskningen.
Detta slags arbete söker åstadkomma sociala förändringar kansom
förbättra flickors och kvinnors livssituation. forskningDen syftarsom
till upprätthålla kvinnors underordnade position ignoreraatt attgenom
kvinnors existens, eller bara inriktar sig på visa hur kvinnorattsom
skiljer sig från intresse för social förändring,män inteärutan
feministisk forskning.

Praxis, det vill kombinationen teori och praktik,säga detärav som
feministisk forskning meningsfullgör Hooks, 1989. Syftet med denna
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praxis, enligt Stanley 1990, är visa det inte finnsatt att en ensam
feministisk position och ändamålet ändraär på världen, inteatt baraatt

studera den. Feministiska forskare söker också omformaatt vetenskapen
så den skall till för kvinnor såvälatt förnytta andravara som
underordnade Bleier, 1988.grupper

Eichler 1980 har föreslagit feministisk forskning, denatt när är som
bäst, fungerar kritik existerande forskning,som en av som en
korrigering skeva förståelser och grund för förändringav som en av
samhällsvetenskap och samhälle. Feministisk kritik kan medelettvara
för undersöka de underliggande sociala strukturer ochatt praktiker som
ligger till förgrund forskningsmodeller och resultat. Kritiken tjänar flera
syften: blottlägga diskrimineringens rötter, belysaatt sexistiskaatt
antaganden och fördomar i forskning och praktik, definieraatt
forskningsfrågor och metoder vikt förär kvinnor främjasom samt attav
arbete med frågeställningar, teoretiska formuleringar och alternativnya

det gäller forskningsmetodiknär och begrepp Harding 1986; Lott,
1995. Feminismen utgångspunkt har kritiserats för den iblandsom att
verkar skapa sin dogm kvinnorsätta i för sinattegen genom centrum
analys. Att kvinnor isätta emellertidär nödvändigcentrum en
korrigerande mekanism, speciellt kvinnors liv traditionellt harsom
ignorerats.

Feminister bedriver fritidsforskning får oftasom vara
forskningsfältets bidra med omfattandesamvete attgenom mer
perspektiv forskningen. Kritik forskning emellertidär inteav nog.
Forskare kommer behöva nå längre kritiken,än de behöveratt nä till
korrigerande handlingar och förändringar fritidsforskningen förav att
bättre kunna bidra till förståelsen mänskliga beteendemönster.av

Den feministiska forskningens särdrag

De perspektiv definierar feministisk forskning och dess tillämpningsom
fritidsstudier har sina speciella särdrag i forskningsprocessen. Dessa

särdrag omfattar frågor rörande nivån på den feministiska
medvetenheten, forskningsmetoder, bedriver fritidsforskning,vem som
val population och hur använder språket Henderson ochav man
Bialeschki, 1992.

feministiskaDen forskningen bygger feministiskt ideologi,en som
innebär kvinnors erfarenheter ligger till grund föratt påen annan syn
verkligheten. Den feministiska ideologin tillerkänner mångfalden hos
kvinnor kvinnor har andra upplevelser än ochatt mänsom grupp, att
könsrelationer och könsstruktureri har inverkan ochstort mänsen
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feministisk forskare måste inte bara ha feministisktliv. Enkvinnors en
förändringarockså uppmärksammedvetenhet utan vara av

Stanleyde kvinnor och studeras. ochmedvetenheten hos män som
åtminstonefeministiska medvetenheten omfattarWise, 1983. Den en

sexism, medverkar förhoppningsvis också till skapaförståelse attmenav
förändring resultat forskningen.personlig och social ettsom av

ibland märkbart karaktäristiska stilar,Feministiska forskare har som
forskning. stilarvid bedrivandet Dessa ochbör uppmärksammas av

för god forskning. filosofipå många kännetecken Entekniker är sätt
mål varje kvinnasexempelvis feminismen, tillär rättvarssom

rättvisa och valfrihet, grundad på makten kunnavärdighet, att
liv och sin kropp inom och hemmet, kankontrollera sitt utomeget

fördjupar forskarenskollektiva forskningsansatserinrikta sig på som
omintetgörakan också ha mål att allapersonliga deltagande. Den som

förtryck i samhället och kan visa påformer ojämlikhet och enav
inriktar sig undersökningar den naturligaforskningsmetod som av

laboratoriet och inte nedvärderar individenvärlden utanför genomsom
Djupintervjueranvänds. metod har visatde forskningsmetoder somsom

kraft sigi syfte kvinnor tala, användasig användbara att att attgevara
i sina livssammanhang Oakley,och hörassina röster egnaegnaav

Feministiska fritidsforskare behöver emellertid inte1981. vara
till kunskap kan fås bruketöverdrivet kritiska de bidragmot som genom

stilar Conrad, 1989;olika metoder och Peplau ochmängdav en
Reinharz, 1992.

inte nödvändigtvis beroende forskarensFeministisk forskning är av
feministiskkvinnor och kan engagerade iBådekön. män vara

frågor Eftersom mångakvinnor ställer dock andraforskning; än män.
politiska det personliga, har de ocksåkvinnor upplever det som

världen andra de flesta Män inteupplevt än män. ärsätt
nödvändigtvis sexistiska kvinnor, de har andra intressen ochänmer men

forskarekvinnor. tillskott fler kvinnligare inomupplevelser Ettän av
nödvändigtvis flera feministiskafritidsforskningen tillför emellertid inte

Om kvinnliga forskare fortsätter bedriva sitt arbete detperspektiv. att
alltid gjorts de använder sig traditionellahar och endastsätt om avsom

kvinnors underordning upprätthållas. Både kvinnorkommermetoder, att
måste få tillfälle ställa frågor utifrån sina individuellaoch män att nya

frågorkönsperspektiv utifrån feministiska positioner. Nya resulteraroch
måttstockarundersöks på andra andra används ochi problem sätt, attatt

liten betydelse förgranskas. Forskarens kön harurvalsprocedureratt
egentligen bedriva feministisk fritidsforskning barabör ettomvem som

finns och mängd olika idéer ochmedvetande medfeministiskt en
1992.och Bialeschki,Hendersonmetoder uppmuntras
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Feministisk forskning definieras lika litet forskarens könav som av
könstillhörigheten hos dem utforskas Peplau och Conrad, 1989.som
Feministiska forskare kvinnorssätter upplevelser ocheller
konstruktioner könsstruktureri fokus för sin analys. Ddetta fokusav
innebär dock inte det növändigtvis enbart kvinnoräratt studeras.som
Feministisk forskning kan också inrikta sig på könsrelaterade aspekter

liv semäns exempelvis Messner och Sabo, 1990. Forskare måsteav
koncentreraäven sig på de krafter medverkar tillyttre attsom

konstruera kvinnors liv, sociala, historiska och politiska förhållanden
Deem, 1986 förändringar könsrelationer. Exempel sådanasom av
frågor kan omfatta kvinnors inflytande sådan manlig institutionen

idrott, eller hur den institutionella diskrimineringen kvinnorsom av som
tillhandahållare fritidstjänster beskaffad.är Ett forskningsfältav nytt
med mansstudier håller utformasnamnet med inriktning påatt att

Ävenundersöka hur könsstrukturer har begränsat friamäns val. om
behovet detta forskningfält starkt ifrågasätts i vissa kretsar seav nya
exempelvis Richardson och Robinson, 1994, så kan faktiskt feministisk
forskning införlivas med detta område. Eftersom ochmän kvinnor till

stycken delar sammanhang och definieradestora är i relation tillsamma
varandra, kan bättre förståelse det könets villkor leda tillen av ena en
bättre förståelse det andras. vilketI fall, endast använda dataav att om
kvinnor, eller endast inrikta sig på den betydelseatt kvinnor tillmäter
vissa situationer, kanske inte kan förse med all den kunskap äross som
nödvändigt för kunna förstå fritid.att

Slutligen bör även den feministiska forskningens användning av
språket diskuteras. Språket är betydelsefull aspekt människorsen av
sociala liv. Feminister försöker klargöra språkets och undersökanyanser
språkets betydelser och dess effekter för kvinnor och Vissamän.
forskare har exempelvis hävdat fritid begreppäratt medett
androcentriska konnotationer Bella, 1989; Glancy, 1991, i synnerhet
när undersöker vissa de metaforer används, såsomman av som
scoring, taking them eller mountainto assault.

När bedriver kvinnoforskning detär viktigt lyssna påman att
kvinnors definitioner fritid, eftersom de kan skilja sig starktegna av
från de tradtionella definitionerna beroende vilket kulturell miljö
kvinnorna kommer ifrån. jfr. Allison och Duncan, 1987; Fox and
Trillo, 1994; Henderson 1990a, 1990c; Henderson och Bialeschki,
1991.
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forskningkvinnoinriktadPå väg mot en

feministisk forskning påär vägaspektFrågor attavgenus som enom
fritidsforskning, inte enbarti ännulitteraturen som engenomsyra

påfokuseringtill listan,läggademografisk variabel utanatt som en
ekonomiskt vardagslivsocialt ocheffekterkönsmaktstrukturers

Även önskvärd, verkarförståelse tycksintegrerad1992.Deem, om en
mångatanke deslags perspektiv medmed endastorealistisktdet ett

livssituationermångfaldoch denexisterarperspektiv somavsom
inget, samhälle därendast få, ellerexisterar detkvinnor har. Dessutom

sig tillkönen förhåller varandrajämlikt. Hurbehandlaskvinnor och män
från kultur till kultur.ocksåvarierar

kvinnor och fritid visarforskningtidigareundersökningEn omav
Tetreaults 1985åren.har utvecklatsfeministiska analyserhur genom

perspektiv påhistorisktanvändbartfasteorifeministiska ettger
sammanfattningforskning.feministisk lutvecklingen avenav

fritid använder Hendersonkvinnor ochstudiet kön,iförändringarna av
diskussionfemfasmodell tillTetreaultsl994b omen
fem faserdefinierashistoria. Härfritidsforskningens av

inga kvinnor,osynlighetsforskning det finnsfritidsforskningen:
dikotomiskom,tillsätt kvinnor ochkompensatorisk forskning rör

forskning,kvinnocentrerad ochkönsskillnader,forskning inriktad
Genusforskning denShaw, 1994.Henderson och ärgenusforskning

definierad och tillämpad.blivit allra minsthar hittillsfasen ochsenaste
ochsocialt kön genderpå biologiskt ochGenusforskningen skiljer

och socialt skapadekulturelltutgår från tanken könoch ärsex att
filt det nyfödda barnetvirasblå ellerkonstruktioner. När omen rosaen

till barnet. Nu skall detförväntningaromedelbart kulturellabinds
uppfattarflicka 1994. Hur könpojke eller Henderson,uppfattas som

socialiseras i dennaochsamhället ochkonstrueras ossvar en avav
antagandetkönsrelationer byggerAnalyserkonstruktion. omav

detta eftersom detgår bortomtillsocialisering kön, även sommen
ochojämlika maktrelationen mellan kvinnorförstå deneftersträvas är att

förefaller besittanivå. Genusforskningensamhälleligpåmän storen
fritid.kvinnors ochför förståelsenpotential mänsav

aspekter fritidtillämpas olikautifrån kön kanTolkningar av
fritid,fritid, definitionerhinder försåsom undersöka utövaattatt av

1994 hävdarfritid. Shawtillfredsställelsedeltagande i och attgenom
forskning kvinnorssigfeministiskadominerande närmadet sättet att om

kvinnors fritid hindradförstå hurförsöka ärfritid varithar ettatt som
livserfarenheter. pekarkönsrelaterade Honkönsrelationer ochresultat av

framträda,hållerteoretiska inriktningarockså vissa attut somnya
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fritidsaktiviteter förstärker eller reproducerarhurexempelvis
könsrelationer eller, hur fritid ibland kanstrukturerade omvänt, ses som

sådana maktförhållanden. skapas ochmotstånd Könform moten av
aktivitet och detta gäller fritiden. Varje gångi mänskligförändras även

särskild leksak, lärs och kön in på någotmed medbarn leker övasett en
sätt.

fritidsforskningFeminismer och

inriktningar feminismen. Feminismen i allmänhetfinns mångaDet av
syftar till kvinnorfilosofier och uppfattningar stärkainkluderar attsom

förändring för dennasocial kvinnor och Inomåstadkomma män.och
likhet eller equalityutgångspunkten innebäravida kan särart orram

radikalism, personliga eller det politiskaliberalism eller detdifference,
1990a; Henderson och Bialeschki,dikotomier Hendersonoch andra

perspektiv påverkar de frågor ställs inomFeministiska1992. som
forskningen.

utifrån liberal position kanFeminister arbetarsom en vara
könsskillnaderna mellan kvinnor ochintresserade analysera män.attav

sig för det politiska i den individuellafeminister intresserarLiberala
socialt inlärda och effekternaerfarenheten, hur beteenden är av

skillnadernaställa frågor vari består mellansocialisering. De kan som
fritidsaktiviteter och hur kan påtvingadeochkvinnors mäns

fritid liberala feminismenskvinnors Denkönsroller begränsa
social förändring innefattar frågan hurför politik ochbetydelse om
fritid till jämlikhet det gäller maktfå tillgång till ochkvinnor kan när

inom organisationer.och möjligheter
forskare intresserar sig för institutionellaMarxist-feministiska

specifiktpåverkar kvinnors fritid och härrörstrukturer som ursom
maktrelationer. slags förtryck kvinnor undersökskapitalistiska Detta av

klassperspektiv, vilket inbegriper förhållandetsannolikt från ettmest
fritid. Marxist-feministiska forskare intresserar sigmellan lönearbete och

frågor såsom hur påverkar hemlöshet kvinnors på fritid ochför syn
för familjens fritidpåverkar kvinnors produktionen derashur ansvar av

itu sina behov fritid. Marxistiska forskareförmåga medatt ta egna av
individenindivider inte bär förändring såvida inte ställeratt manmenar

sociala frågorna.i relation till de stora
radikalt perspektiv ställer frågorarbetar medForskare ett somsom

androcentriska i fritid begrepp. sökermanscentreringen det Derör som
definierar kvinnor i förhållande tilldetförändra män.system som
radikalfeministiskt perspektiv ställer frågorFritidsforskare ettantarsom
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såsom är fritid kvinnor kan relatera till och hur kantermen som
förändrasidrott så det speglar kvinnors erfarenheter. Dessa frågoratt
fundamental betydelse för social förändring.är av

Socialistiska feminister, liksom marxister, intresseradeär av
institutionella strukturer såsom könens roller begränsar kvinnorsatt
fritid. Fritidsforskare använder sig socialistisk feminism harsom av
försökt förstå vad fritid innebär för kvinnors vardagsliv och hur kvinnor

itu med det förtryck följer kapitalism och patriarkat. Detar som av
forskningsfrågor väcks med socialistiskt feministiskt fokus kanettsom

vilken innebörd har fritid för kvinnor med barn Denvara
feministiska frågan bör alltid kopplas till sin historiska, sociala och
ekonomiska kontext. Betydelsen socialistisk feministisk forskningav
ligger i dess intresse för social förändring och syftar till kvinnoratt ge

ifrågasätta ojämlika maktförhållanden vilka resultatärargument att ett
ekonomiska ojämlikheter och värdesystem prioriterar mänsav av som

behov före kvinnors.

Feministiska perspektiv på fritidsforskning

Feminister intehar kunnat på hursynsättett gemensamtenas om man
tillägnar sig kunskap d.v.s. epistemologi eller enda på hursynsättett
forskning skall bedrivas d.v.s. metodologi, liksom ingen filosofienda

beskriva alla feministerskan perspektiv. Likväl vetenskapen isom
allmänhet genomgår paradigmskifte och fritidsforskare börjarett
undersöka sina feministerrötter, överväger även alternativa synsättegna
på vetenskapen till de konventionella. Ett alternativen betonarav
nödvändigheten skapa helt vetenskapssyn, skulle kunnaattav en ny som

den traditionella forskningen såsomersätta vi känner den idag Harding,
1986. Detta har sitt ursprung radikalfeministisk filosofien som menar

kvinnor världen på andra och det fullkomligtsätt felaktigtäratt attser
jämföra kvinnor och kvinnors beteende med Detta perspektivmän.att

förtalar növändigheten helt teoretiska och metoderav nya ramar om
skall förstå kvinnors liv och erfarenheter.man

En feministisk utgångspunkt kan benämnas feministiskannan
empirism. Empiriska feministiska forskare i allmänhetär övertygade

fokusering på enbart kvinnors erfarenheter inte tillräckligattom en ger
lyhördhet för de grundläggande aspekterna kön och maktförtryck.av
Feminister arbetar utifrån socialistiskt eller marxistisktettsom
perspektiv och ifrågasätter samhällets strukturer och värderingar, skulle
sannolikt stödja sådan feministisk empirism. Feministisk empirismen
koncentrerar sig omdana, inte ignorera eller eliminera,att
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konventionella vetenskapliga tillvägagångssätt, så de kan tjänaatt som
medel för uppnå feministiska mål Peplau Conrad,och 1989. Bådaatt
de nämnda perspektiven har sina för- nackdelar.och I nulägetovan

feministiskaverkar den empirismen de framgångsrikamestvara en av
inriktningarna inom fritidsforskningen det gällernär att ge en mer
fullständig förståelse kvinnors och beteendemönster och förmäns attav
visa könets inflytande fritid viceoch Företrädare förversa. en
helt vetenskapssyn skulle hävda mycket dagens feministiskaattny av
forskning det feministiskt empiriskaär slaget och detta inte harattav
varit tillräckligt radikalt för det skall kunna leda till någon betydandeatt
social förändring.

En tredje hållning den feministiskautgörs ståndpunktsteorin.av
förDenna konstruering kunskap utifrån kvinnorsargumenterar en av

perspektiv. Ståndpunktsteorin framhåller mångfalden bland kvinnoratt
motiverar flera perspektiv och forskningövervägs bör bedrivasatt att
med dessa perspektiv i minnet. Forskningen skall inte omfattabara
andra såsom kvinnor, färgade, låginkomsttagare, homosexuella utan
forskare måste gräva där de står utgå frånoch erfarenheter näregna

ställer frågor inomde forskningen, vid utvecklandet teoretiskaav
begrepp, vid val vidmetoder, datainsamling, vid tolkning data,av av

i speglingenoch social förändring. Harding 1991 att svaretav anser
vetenskapVems kunskapVems varje enskild forskaresär

individuella ensak. framhållerHon de individer,även vita,äratt som av
medelklass eller heterosexuella, inte dömda enbart världen frånär att se

priviligierades förvrängdade synvinkel, forskningen kan speglautan att
andra synvinklardessa forskaren inteäven kan tillägna sig dem.om

forskarenMed andra ord skulle kunna världen andras ögonse genom
och kunna lära sig världen den feministiskasättse nya om
ståndpunktsteorin tillämpades. forskareAndra hävdar emellertid, att om

inte kvinna eller färgad, såär kan aldrig tillägna sig derasman man
i sin forskning.synsätt

Var och dessa potential till förståelsesynsätt ägeren av en av
kvinnors liv och kvinnors fritid. Var och har något speciellt bidraatten
med jämlikhet,det gäller värdighetnär och valfrihet kan leda tillsom
personlig socialoch utveckling. Ståndpunktsteoretiska forskare bidrar
med specifika perspektiv, empiriker stödjer grundlig forskning kansom
hjälpa förstå könets betydelse i samhället forskareochattoss som
företräder vetenskapssyn erbjuder möjligheter nå bortomatten ny
tidigare tillvägagångssätt inom forskningen, tänkasätt vadsamt attnya
gäller innebörderna begreppet fritid.av
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Feministiska forskningsmetoder

förstå kvinnors fritid mångfaldkrävs sigFör sätt närmaatt atten av
Vissa forskare inom fritidsvetenskapenproblemet. exempelvis,

l990b;Hemingway, 1990; Henderson, Howe, 1993, har uttryckt oro
traditionell, normativ och positivistisk forskning bedrivits.hur haröver

tio åren har attityder till datainsamlingUnder de och analyssenaste nya
Tolkande vetenskap och datainsamlingsmetoder inriktadeframträtt.

intervjuer fallstudierkvalitativa data d.v.s. bygger och har använts
vi forskningenfeminister. Kritik hur och hur vi mednärmar ossav av

kunskap har kopplats till feminismens mål.våra metoder skapareär av
Sålunda valen metoder för datainsamling och undersökningkan av av

filosofiska feministiska förhållningssätt,avhängiga teorier ochkön vara
vetenskapen.synsätt

fokusfeministiska empirismens ligger hur befintligaDen
vetenskapliga kan användas påverktyg Att använda desätt.ett nytt

existerar betyder inte enbartmetoder använder icke-attsom man
sexistiska forskningsmetoder, det nödvändig forutsättingäven ärom en
för all forskning, rörelse tänka det gällersätt närutan mot atten nya

Ävenoch deras innebörd. de flesta feministiska fritidsforskaredata om
exempelvis 1986; Shaw, 1985 har ifrågasattDeem, centrala

traditionell så de förblivitantaganden inom vetenskap har det
undersökningsmetodensystematiska empiriska trogna.

förespråkatVissa feministiska forskare har avvikelse från
positivismen och dess användning statistik det gjorts vidsättav som
undersökningar fritid exempelvis 1988; HendersonDeem, ochav

forskningRannells, 1988. Feministisk har ofta associerats med tolkande
kvalitativa data, eftersom dessa faktisktvetenskap och de bästautgör

utveckla teorier och låta kvinnor tala medsätten att attnya egna
utformningenröster. kvalitativa har fokuserat kontexter ochDen

betonat mångfalden eller samverkan mellan influenser för bidraattav
komplexiteten itill förståelsen kvinnors liv och fritid.av

Även många feminister har uppfattat kvalitativa metoderom som
feministermycket användbara, behöver inte alla använda sig metoderav

kvalitativaresulterar i data Reinharz, 1992. Forskaresom som
använder sig statistik kan för feministiska frågeställningaröppnavaraav
beroende på vad det räknar, ihop och analyserar.är man summerar

metoder berör ofta filosofiska feministiskaDebatten position,om ens
många forskare idag värdet bådeerkänner positivistiska ochmen av

tolkande utgångspunkter och tillämpning de data är mestav som
kvalitativ eller kvantitativ tillanvändbara, sig de exempelär artvare av

Conrad, 1989.l990b; l991a; Peplau ochHenderson,
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forskare de skiljer sig frånfeministiskaMånga är överens attom
malestream Lenskyj, 1988, 233manligt orienteradetraditionella, s.

studeras, vilka frågorgäller vilkadetforskare ämnennär somsom
nödvändigtvis gäller vilkatolkas, inte detstuderas och närställs, men

1992; Peplau ochanvänds till exempel, Deem,forskningsmetoder som
1992. inte vad definierar1989; Reinharz, MetoderConrad, är som

inte diktera forskningsfrågorna.forskning, och de bör hellerfeministisk
utgångspunkt i studiet vissabättreKvalitativa data kan en avge oss

1987. flestainte i studiet andra Jacklin, Deforskningsfrågor, men av
variation metoder används ochfeminister välkomnar att aven
någon enda metod. skulle hävdaöverlägsenheten hos Deifrågasätter att

viktig eller den teoretiskai sig inte likametoden ämnetär som
antaganden den kunskapproblemet och generellatillämpningen om

distinkt forskningsmetod inte fruktbartSökandet efter årskapas. ensom
för frågor Harding, 1987 såsomfår stå i centraladet vägenom

fritid sociala förändringenkvinnors och denhuruvida förståelsen ärav
forskning bedrivits.resultat denett somav

forskning kvinnorstidigareKritik3.3 omav

fritid

feministiska forskare, ifrågasätter antagandetflesta forskare,De även att
objektiv fri från värdering. erkänner allavetenskapen och Deär att

påvärderingar och övertygelser påverkar det vilketforskare har sättsom
opartisk forskning existerarBleier, 1988. Lidelsefri,forskning bedrivs

konstruktion utifrånforskning definieras kunskapinte. Om som av en
olika perspektiv och kollektivt problemlösande, kanmängd genom

användas till bättre förstå människor och derasforskning att
feministiska fritidsforskarnas utmaningDe medbeteendemönster. är att

i kvinnors sociala underordning, skapa medvetenhet ochutgångspunkt
för olika kvinnogruppers fritid. tidigarekontextuell förståelse Den

brister låg till del i vilka frågor ställdes och i deforskningens stor som
itolkningar gjordes, inte det faktum forskning bedrevs.attsom

fritid inriktat sig olikaForskning kvinnors har mängden
feministiska perspektiv,frågeställningar. Beroende på den enskildes kan

mindre kritisk den tidigare forskningen. Vieller gentemotmerman vara
för för rigida, samtidigtmåste emellertid akta attoss vara men vara

forskningen så denvi ska kunna korrigera och omdanakritiska attom
till vår förståelse kvinnors erfarenheter. För bättrekan bidrabättre attav

fritidsforskning bör kritisk diskussionförstå värdet treen urav
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utgångspunkter föras beteendemönsters komplexitet, fritid och forskning:
könsskillnader konceptualiseringen fritid Henderson,samtom av

l990a; Henderson och Bialeschki, 1992.

Komplexiteten i beteendemönster

Mänskligt beteende komplext och varierat.är Eftersom forskning inte
värderingsfri och ingen enda metod den bästa,är måste studierär av

fritid omfatta bredare variation metoder för undersökaatten av
beteendemönster utifrån sociala, historiska och politiska perspektiv. Kön
bör undersökas i ljuset andra aspekter såsom socialgrupp, ålderav ras,

läggning.och sexuell Forskning i sin nuvarande form långthar gåatt
innan dessa dimensioner har inkorporerats i undersökningen av
fritidsvanor,

Feministiska forskare efter inrikta sig påsträvar kvinnoränatt mer
eller kön, erkänner mångfalden bland kvinnor och Tillmän.utan
exempel: kvinna har handikapp, kan fritidhennes påverkasettom en av
hennes kön, handikappets stigma och samspelet mellan de tvâav
faktorerna Henderson, Bedini och Hecht, 1994. Utformingen dagensav
forskning inriktar sig på erkännandet fritidsvanor, liksomattmer av
andra dimensioner livet, förekommer i sociala sammanhang färgadeav

kön. Förståelsen kön komplicerad inbegriperär och andraav av
identiteter endast den kvinna.än att vara

Kritik definitioner fritidav av

En de frågor feministisk kritik kan inriktas på analyser deärav som av
definitioner föranvänds beskriva kvinnors erfarenheter, ävenattsom
kvinnors erfarenheter fritid. Så många fritidsforskare har funnit,av som
har konstruktionen fritid begrepp varit högst subjektiv, eftersomav som
alla skapar sina personliga definitioner. Forskarnas försök attegna
beskriva detta amorfa begrepp har lett till generell samstämmigheten

uppfattningen betydelsen fritid skall relateras tillrunt att av ens
livskvalitet. Fritid kategoriseras vanligvis tid, aktivitet ellersom
erfarenhet kopplad till vardagslivet.

Wearing och Wearing 1988 hävdar fritid tid inte äratt som en
användbar definition för kvinnor eftersom många kvinnor inte siganser
förtjäna eller ha tid sig fritid. Fritidensägna tidsdimension oftaatt är
grundad på dualiteten mellan lönearbete och fritid. Uppdelningen av
arbete och fritid inte lika tydlig förär kvinnor eftersom mycket av
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utförs i hemmet. kvinnor börjadearbete också Innankvinnors
kvinnor svårt dela livet i arbetstid och fritid. Tidhadeförvärvsarbeta, att

i förståelsen vissa kvinnors fritid detelementkan ett av p.g.a.vara
Fritid emellertid liten giltighetden inte existerar. tid harfaktum att som

relation till delar kvinnors liv.inte ställs i andradet avom
aktivitet inte visat sig lämpligFritid definierad har heller varasom

fritid. Typiskt för checklistorkvinnors deför förståelsen överav
fritidsforskningen inte fångaranvänds inom deaktiviteter är att uppsom

aktiviteter kvinnor i allmänhetde typer som anser varaav
eller lugnt och stillafritidsaktiviteter, såsom besöka vänneratt att ta ett

eftersomaktivitet beteckna fritid i alla lägen,skumbad. Ingen år att som
bli tvång under vissa omständigheter. Gregoryallting kannästan ett

föreslagit kvinnors fritid unik så deras tid1982 har är sätt attatt
fragmenteringkaraktäriseras hög grad ochaktiviteteroch av en av av

ofta förekommer samtidigt. Eftersom hemmet ocksåfritid och arbeteatt
kanske den huvudsakliga arbetsplatsen förarbetsplats,är t.o.m.en

förvånas arbete och fritid oftatorde ingenkvinnor, över äratt
särskilja.sammanflåtade och svåra att

fritid definieras aktivitet kan forskare misslyckas medNär attsom
kontextuella faktorer. Kvinnor kan exempelvis simma likablottlägga

undersökeri vilka sammanhang kvinnormycket män, närmen mansom
visa sig de samtidigt hand barn och intesimmar, kan det baraatt tar om

för sitt nöje, vilket benägna Hendersonsimmar män är göraatt etmer
kvinnor, vilket Shaw funnit 1984, benägna1989. Vidareal, är mer

sig aktivitet gången. Dubbla aktiviteterägna änän män att mer en
samtidigt tittar på eller medstryka TVsåsom att prataatt som man en

efter barnen, inbegriper ofta både arbets-samtidigt som man sergranne
fritidskomponenter.och

Även uppenbart det kan finnas frihet vad gäller valdet är attom av
kvalitet aktivitetenaktivitet, upplevelsens i allmänhet det tillgörår som

aktiviteten sig själv. Påfritid, inte i grund den mängd motsägelserav
och definitioner kvinnors fritidsaktiviteter,omgärdar betydelser avsom

fritid aktivitet bristfälligt kunnat bidra tillforskning endasthar om som
förståelsen fritidens betydelse i kvinnors liv. Konceptualiseringenav av

meningsfull erfarenhet användbar för förståfritid är mest attsom
kvaliteten fritidsupplevelsekvinnors fritid, bestämma ärattmen en

fritid tid eller aktivitet Shaw, 1986. Som Bellasvårare än mätaatt som
1989 vad betraktaren etiketterar fritid förhävdat mycketär av som

tvångsartat tillkvinnor krävande, och relaterat arbete. Enmånga
campingutflykt familjen till innebäratraditionell med kan exempel en

förfritid för familjen, mycket arbete Dennahel del men mamma.
upplevs inte, fritid beroende påerfarenhet upplevs eller hur,somsom,
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uppfattas. Dixey 1987den har föreslagit vi måste börja medatt en
kvinnorsanalys roller i samhället för förstå kvinnors fritid. Mångaattav

kvinnor meningupplever i olikamängd aspekter sina liv, vilketen av
rimligen skall kunna fritid.anses vara

Betydelsen tid och aktivitet kan inte ignoreras. Men fokuseraattav
meningsskapandedet i fritid erfarenhet förser medsom oss en

begreppslig inom vilken tid och aktivitet kan Vidare kanram rymmas.
diskussionen fritid förd inom för erfarenhet och mening belysaav ramen

dimensionerandra kontextuella kvinnors liv.av

Kritik fritid och könsskillnaderav

inga könskillnaderAtt existerar naivt med tankeäranta att att
samhällen kontextuellt färgade kön.är Att det inte behövsanta attav
någon undersökning kön eller könskillnader antyder också attav
manligt beteende ochär allt avviker från dettaattnormen som
beteende kan just avvikelser och därmed underordnat. Attses som
ignorera könsskillnader inom fritidsforskningen har inte varit fruktbart,

könsskillnader till det enda eller detgöra huvudsakliga syftetattmen,
med forskningen bidrar inte till förståelsen kvinnors brist fritid.av
Williams 1977 berättar historien den brittiska författarennärom
Samuel Johnson blev tillfrågad intelligentast,om vem som var mannen

kvinnan, Vilkeneller svarade: vilken kvinna. Historien fårman -
forskningillustrerara på könsskillnader har tendens förenklaatt atten

alltförkomplexa frågor i hög grad.
Även de flesta feminister skulle hålla med könsskillnaderattom om

existerar, så har de varit kritiska till forskning könsskillnader när
könsskillnaderna biologiska förklaringar ojämlikhetenanvänts som av
mellan könen Bleier, 1988; Eichler, 1980. Socialistiska feminister
skulle hävda denna forskning döljer maktrelationer förtryckochatt sorts

hänföra dem till naturliga biologiska skillnader. finnsDetattgenom
studier forskningdär deltagande i aktiviteter tillanvänts att
rationalisera och legitimera kvinnors underordning. Kön har använts

orsakande faktor dimension socialtän ettsom snarare som en av
sammanhang. Eftersom forskning könsskillnader pekar deut
situationer eller aktiviteter skillnaderdär förekommer och ned detonar
situationer där inga skillnader förekommer, tenderar denna forskning att
förstärka idén könsskillnader. forskningInom på deltagande iom
fritidsaktiviteter tillkan exempel uppfattningen manliga aktiviteteratt
och kvinnliga aktiviteter existerar förstärkas aktivitetsgradenäven om

tämligen lik mellan könen. Genom förstärka sådanaär att
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forskningen förkan antyda läsaren, med ellerkönsstereotyper utan
förväntas, följdriktigaavsikt, skillnader kan de och naturligaärattatt

1994; Halpern, 1994.Eagley,
skillnader naturliga eller inte leder till fråganHuruvida är om

kvinnligt könsskillnader upptäcks kan deNärexistensen väsen.ettav
biologiska, vilket slutledningenoundvikliga eller detattgeranses som

villkor.förbättra kvinnors Detta tenderar,fruktlöst argumentattvore
på kvinnor underlägsna eller behovåterigen, leda till utanatt synen som

förbättrade möjligheter till fritid. Liksom fråganeller vilja till attomav
norm, problemet här hur tolkarärmän mansomse

själva forskningen.problem medforskningsresultaten, än ettsnarare
också faktumflesta feminister oroade detöverDe är att

utgångspunkter förkönsskillnader resultat änsnarare somses som
undersökningar Grady, 1981, eller könsskillnader intevetenskapliga att

flesta feminister därför varje studieteorier. Degrundas attanser som
ha teoretisk bas bör granskas kritiskt.könsskillnaderpekar utan attut en

såsom könsidentitet, teori diskrimineringTeoretiska konstruktioner om
socialisationsteori kan bidra till förklara könsskillnader. Enoch att av

icke-teoretisk forskning oproblematiseraderiskerna med är att
eller irrelevanta slutsatser dras. Exempelvisantaganden kan göras att

flickorför givet, anledningen till slutar idrotta dekan det näratt atttas
de inte intresserade idrott. själva verketnår puberteten, Iär äratt av

inte har tillgång till de idrottkanske de intresserade,är typermen av
får inte från sina föräldrarde önskar eller uppmuntran somsammasom

får.pojkar
riktas mindre till hitta bevis förUppmärksamheten borde att

och till vilka värden manifesteras iskillnader mellan könen mer som
till Bernard, 1974. visskönsskillnader och vad dessa används I

könsskillnader förefaller grundtesen det manligaforskning på attvara
syftet visa hur kvinnor avviker från dennanormen och ärär attatt

i psykologisk forskning,Problemet uppstår, i synnerhet dennärnorm.
någotmanliga psykologin den normala, antyder detattanses vara som

onormalt underlägset .Om kvinnorkvinnliga psyket skulle ellervara
friluftsaktiviteterexempelvis inte deltar i i utsträckningsamma som

inte lika naturintresseradebetyder det då de ellerär mänmän, att som
i gradfysiskt starkare och därför deltar högre Närmän äratt

förstärka uppfattningenforskningen tolkas på detta tjänar den tillsätt att
underordning. fritidsforskningens innebär detkvinnors I termer attom

mindre starka, mindre aktiva och mindrekvinnor ses som
tävlingsinriktade än män.

iblandmed forskning på könsskillnader denproblem ärEtt attannat
viktiga skillnader inom ellerignorerar eller skyler mänöver gruppen
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inom kvinnor. Forskning bygger dikotomiska skillnadergruppen som
uppfattas alla lika och alla kvinnormän är lika.är Menatt attsom en

Åldermångfald existerar bland bägge könen. till exempelärenorm en
Ålderviktig faktor. kombinerad livssituationmed civilstånd, sexuell

läggning, familjesituationen, situationen på arbetsplatsen, klass och ras
förefaller ha avgörande inflytande fritiden det behövsävenett om

forskning utgår från denna hypotes.mer som
Studiet könsskillnader kan uppenbarligen påverkas metodiskaav av

begreppsligaoch skevheter. Forskning på könsskillnader bör sålunda
med försiktighet.användas Hur begrepp definieras kan påverka
kontextuella faktorerresultaten, kan påverka individuella beteenden,

könsskillnader kan visa sig mindre absoluta frekvensenän trott,man av
skillnader kan mycket användbar matematiskaän genomsnittvara mer
Bernard, 1974 och beteende kan behandlas och definierassortssamma
olika beroende kön exempelvis hon aggressiv, han bestämd.är är
Från feministiskt perspektiv bör könsskillnader upptäcks i allett som

forskning undersökas för fastställa de inte ärsorts att attnoga
betydelselösa, tillfälligheter eller olycksfall i arbetet.är Inriktningen

forskningen könsskillnader i fråga fritidsvanor bör ställa sigom om
frågan varför och undersöka sociala och kulturella faktorers betydelse
för till någonatt nytta.vara

Nyckeln till förståelse kvinnors fritid ligger i hurövervägaatten av
betydelse könsskillnader har. Skillnader kan dela människorstor upp
den mångfald uppstår med skillnader kan också berika livet.men som

Skillnaderna kommer inte försvinna, det på vilket skillnadersättatt men
behandlas i fritidsforskningen kan ändras i och med kön användsatt

möjlig analytisk för vetenskapen. När vi undersökersom en ram
skillnader måste vi försäkra inte kön den endaattoss om se som
bidragande faktorn till skillnader. Skillnader mellan könen och inom en

kön bör ställas klass, etnicitet och andramotgrupp av samma ras,
faktorer. Könsskillnader enbart kan inte tjäna den förklaringenendasom
till beteenden och förklarar inte vad mångfalden innebär vid studiet av
fritidsvanor.

korrigera3.4 Att forskning kvinnors fritidom

nå feminismensFör mål måste bortom kritikenatt steget tas attgenom
frågoradressera hur forskning korrigeraskan så denatt ger en mer

meningsfull tolkning förståelseoch kvinnors erfarenheter, derasav
rättigheter ojämlikhetden och det förtryck kvinnor har Nyamött.samt



Karla A. Henderson 49SOU 1995: 145

tillvägagångssätt för förståelsen mänskliga beteenden,modeller och av
fokus, bidrar till bättre förstå kvinnors fritid.kvinnor imed att

forskning skall korrigerandefeministisk kunna verka måsteFör att
reflexiv, handlingsinriktad och spegla vardagslivet Fonowden vara

reflexiva1991. Feminismens karaktär kommer sig denCook, attav
kritiskt analytisktreflektera och och undersökamåste över

Reflexiviteten innebär ifrågasättande och ökadforskningsprocessen. att
under forskningsprocessens,både hos den forskarmedvetenhet sker som

utforskas, hos dem deldenoch hos samt tarsom senare som av
forskningen.

inriktning handling Lather 1991 hävdar,Forskningens är, som
forskningen.för den feministiska Forskningen bör intecentralt värdeav

kvinnor för kvinnor och inriktningen offentligbara utanvara om
politisk handling bör beskrivas där det relevant.politik och Deär

feministisk forskning bör också erkännas.känslomässiga aspekterna av
känslomässighet såsom de upplevs i vardagslivet kanOmtanke och

från forskarens eller de utforskades perspektiv. Förståelseinte borträknas
containers och vardagsupplevelser nödvändigindividens ärramarav
förbättra vår förståelse kvinnors fritid. Fritidvi skall kunna avom

i sker hela tiden i samspelinte vakuum, meduppkommer utanett
skötsel hemmet. individ definierar sigfamiljeliv, arbete och Hurav en
också bero på hennes sexualitet, civilstånd,själv kvinna kan omsom

andra identitetsfaktorer. essentiella intehon har barn och Det är att
någon marginaliserd från forskningenkvinnor ellerutesluta annan grupp

förlängningen inte heller från diskussioner social förändring.och i om
Skillnader måste med i beräkningen vi ska kunna förstå makttas om

sådant diskrimineringvi skall kunna korrigera ochoch somom
Vi blottlägga och ifrågasätta våra tidigare förståelserojämlikhet. behöver

könsskillnader så individuella kvinnors ochkvinnor och livmänsattav
förbättras. Resultatet kan innebära vi, professionelltkan elleratt ett

existens,personligt plan, avvisar skillnaders eller hyllar skillnader, men
förderas centrala betydelse samhällelig organisering. Rhodeutmanar

1990. bedriva forskning bara den första delen uppgiftenAtt är attav
olika fritidsvanors betydelser, för kvinnor och och inomadressera män

kvinnor.avgrupper
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feministiska3.5 Den förändringen av

fritidsforskningen

Förändringen fritidsforskningen följdär feminismenattav en av
erkänner alternativa frågeställningar och metoder. Förändringsprocessen
innebär inte förespråkande speciell uppsättning feministiskaett av en

för fritidsforskning,metoder söker itu med frågor kanutan ta som vara
viktiga. Hur skulle vårt vardagsliv inte rasism, sexism ellerutse om
klasstänkande existerade Hur skulle forskningsprogram förett
fritidsforskning skapat kvinnor ut Vilka värden skulle detav se ge
uttryck för och vilka behov skulle tillgodoses Behöver feministisken
fritidsforskning

Feministisk forskning tillämpad på studiet fritid baraär änav mer
forskning god kvalitet. Skillnaden mellan feministisk forskningav en
och vanlig forskning inriktningen på kvinnorär ocheller kön äratt
kärnan i analyserna det slutgiltiga målet åstadkomma socialsamt att
förändring. feministiskaDen forskningen arbetar med könsfrågor
relaterade till både kvinnor och män, till kvinnor inteattmen ser
ignoreras eller betraktas avvikande. Kvinnoförtryck likvälsom som
förtryck i andra former imed beräkningen i detta slags forskning. Entas

feministiskaden fritidsforskningens särskiljande egenskaper ärannan av
dess erkännande kulturell mångfald hos de studeras. Riktigtav som
omdanande forskning kan inte bedrivas inte alla de sätttarom man upp
på vilka kvinnors liv genomsyradeär klass, ålder och andraav ras,
identiteter.

tillUrsprunget hur fritid har begreppsliggjorts kan komma att
förändras under feministernas påverkan. Feministers studier såsom

1989;Bellas 1992 och Lenskyjs 1988 kan inte ignoreras eftersom de
ifrågasätter förhållandet mellan arbete och fritid, två partriarkalt
definierade begrepp. De problematiserar också den subjektiva
definitionen fritid upplevelse frihet vilket ofta irrelevantärav som en av
för kvinnor liv tillär centrerade familjen. I synnerhet liberalavars
feminister forskningslitteraturen fritid ständigt behöverattmenar om ses

för skallöver kunna bevisenavgöra på könsskillnader haratt man om
betydelse för huruvida jämlik tillgång till fritid kan uppnås. Huruvida

finnsdet skillnader likhetereller torde i sig ointressant i jämförelsevara
med vad likheterdessa eller skillnader kan betyda i socialtstörreett
sammanhang.

Vare sig det erkänns eller inte, konstrueras kön i våra individuella
världar ioch samhället. Att konstruera fritidsvanor fria från könsmässiga
skevheter omöjligt iär samhälle bygger på uppdelning efterett som
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förhållande till vilket fallet istuderas ikvinnor män, ärkön. När
slutledningarna bli helt annorlundakönsskillnader, kan änforskning på

specifika för kvinnorkontextuella aspektermiljömässiga ochnär mer
beräkningeneller till fritid med ikvinnors säkerhetexempelvis rätt tas

fritid definieras och beskrivs bör både1989.al., NärHenderson et
erfarenheter såväl det unika iupplevelser ochochkvinnors mäns som

feministiska forskningenliv erkännas. Om denochkvinnors mäns
universell eller generellteori hävdar denmåste varje ärlyckas attsom

1980.kvinnligt och manligt beteende Eichler,bådeförklarakunna

Sammanfattning3.6

för olikahar för meningfritid och vad deerfarenheterExakt vad ärav
från begränsningarValfrihet och frihetdefiniera.kvinnor svårtär att

frihet defritid. brist på ochviktiga delar Denhindereller är av
detinför i vardagen innebärvissa kvinnor stårbegränsade val attsom

fritid existerar inte ifritid. Kvinnorskvinnor upplevasvårt förär ettatt
kansociala fysiska sammanhangfritidens ochvakuum,socialt utan ses

för olikafritid. sammanhang olikaför Dessacontainers ärramarsom
faktorerlivssituationer, inklusive sådanaoch visar hurkvinnor som

civilstånd,läggning, fysisk förmåga,sexuellklass,ålder, om manras,
fritid. Förståelsepåverkar erfarenheterej, yrkebarn ellerhar samt av av

förståelse defritid leder till bättreerfarenheterbetydelser och en avav
meningsfull fritid.dra hakvinnor kanfördelar attav en

undersökaerbjuder utgångspunktFeministisk forskning atten
i studietfritid. Många vinster har gjortskvinnorsbetydelsen avav

gäller förståkvarstår, i synnerhet detfritid, luckor närkvinnors attmen
flickors erfarenheter fritid. Luckorkvinnors ochmångfalden avav

från teori till praktik. mängd metoderomsättningen Denuppstår också i
erfarenheter i samhälletför förstå kvinnorsanvändas ärkan attsom

ytterligarekvinnors fritid får ocksåForskning påbetydande. attoss
för ochvidare perspektiv, våra modellerfritid iförstå attett genom

traditionellt osynligainbegriper kvinnor och andrateorier fritidom
förteori eller metod existerarfeministisk filosofi,endaIngengrupper.

infallsvinklar kanforskning, mångfaldbedriva dennaatt men en av
kanoch förändra samhället påkritisera, korrigera, sätttillbidra att som

fritid för både kvinnor ochförbättrad män.leda till en

publicerat i Henderson,finns också K.,artikeldennaDelar av
and Gaps: Feminist1996 Both GainsFreysinger V.Bialeschki, M.,

Press.Leisure VenturePerspectives Womenson .
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Kvinnors fritid i Storbritannien4

1990-talet: praktik politikunder och

DeemRosemary

diskuterardenna artikel jag hur feministisk forskningl inom
fritidsområdet har och utökat vår förståelse fritid. skaJagutmanat av
belysa hur strukturernai engelska kvinnors fritid utanför hemmet ut,ser

i detta inkluderar jag tillhandahållandetoch sådana fritidstillfállenav
offentliga och privata, politiska åtgärder har förbetydelsesom

fritid i vilkenkvinnors och grad kvinnors fritid har påverkats av
offentliganedskärningar i de kostnaderna. Slutligen jag någrager

förslag på hur politik underlättar för kvinnor ha fritidatten som en
utanför hemmet skulle kunna ut.se

Otaliga försök har gjorts komma med uttömmande definitioneratt av
fritid,begreppet jag tänker inte hänge mig några sådanamen

övningar här. fungerande definitionEn kan helt enkelt sägas attvara
fritid för kvinnor inymmer allt, vad helst, dem nöje,som som ger
underhållning, avkoppling, tid, iavbrott vardagen och ettegen
andningshål i den allt intensivare livsrytm kvinnor deattsom menar

i Shaw 1996. denna definitionlever l olika aktiviteter,typerryms av
allt ifrån idrott eller medlemskap i tillklubb sådant kvinnorsen som
vänskap eller och med familjen. ingetäta Här antagandegörsatt ut

fritid och arbete, betalt eller obetalt, nödvändigtvis måsteattom vara
åtskilda från Fritidvarandra. har ofta lokala och centrala myndigheterav
behandlats avskild sfár i människors liv, kan tassom en en som om

handlingsprogramhand med 1995.Yule betyderDetseparata
emellertid inte det alltid det bästa förstå fritidspolitik,är sättetatt att
eftersom mängd samhälleliga inrättningar såsom kommunikationer,en
polisen, socialpolitik, boende, hälsovård och utbildning har betydelse för
kvinnors möjligheter till nöje, underhållning och avkoppling Deem
1987.
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Forskning4.1 kvinnors fritid utmanar.om

Feministisk forskning inom fritidsområdet har mångautmanat
antaganden traditionella, manligt orienterade fritidsforskare haftsom om
kvinnor fritid.och Jag ska nedan några exempel. feministiskaDenge
forskningen således visathar kön inte endast variabelär ännuatt en som

läggas till multivariatanalyserska vid sidan sådant yrke ochav som
utbildningsnivå, det handlar mångfacetterad uppsättningutan att om en
relationer, identiteter och ideologier svårligen kan innefattas isom
essentialistiska definitioner kön där fasta dras mellan kvinnorgränserav
och mellanoch maskulinitet och femininitetmän Deem 1986;
Wimbush Talbot 1988; Green,och Hebron al. 1990.et
Vidare feministisk forskninghar försökt betydelsenväga andraav

faktorer social klasstillhörighet, etnicitet, ras, ålder, sexuellsom
läggning, kulturellt kapital handikappoch i kvinnors upplevelse av
fritid. Feministisk forskning hävdar inte kön alltid denär avgörande,att
bestämmande faktorn för dessa upplevelser, det såärutan attsnarare
mångfald och skillnader erkänns och hyllas. finnsMen det samtidigt en
medvetenhet kvinnor grupper, och inte bara enstakaattom som
kvinnor, kan känna grundläggande brister och tillkortakommandenav
Scraton 1994.

Vissa traditionella fritidsforskare har betraktat fritid oupplösligensom
kopplat till förekomsten lönearbete. Feministiska forskare har medav
andra utgångspunkter kunnat påvisa det finns starka samband mellanatt
fritid och obetalt arbete, såsom hemarbete, vård barn, sjuka ochav
gamla Deem 1986; Wimbush och Talbot 1988; Green, Hebron al.et
1990. Traditionell, malestream,fritidsforskning har också hävdat att

antingenkön inte någon betydelse för studierär större idrott, ellerav av
idrott manligt Feministisk,är viktig, historisk forskningatt ett reservat.

har emellertid tagit fram bådekunskap kvinnors kamp för rätten attom
få delta i idrott och den glädje kvinnor finner i sådantettom som
deltagande Hargreaves 1994.

Fritidsforskare ihar och för sig dragit forskningdennytta somav
bedrivs inom cultural studies där tonvikten läggs på konsumtion och
livsstil Tomlinson 1990, det feminister iär detalj harmen som

påundersökt vilket konsumtion i sigsätt könsrelaterad Grayärsom
1992; 1995a. PåMartens tid har feministiska forskare intresseratsenare
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könadel,sig för på vilket begreppen tid,sätt och plats är d.v.s.som rum
de bärarehur könsmässig dimensionär Massey 1994; Adamav en

1995. Dessa analyser har visat sig mycket värdefulla för förståelsen och
konceptualiseringen kvinnors fritid, i undersökningar i dettat.ex.av av
sammanhang problematiska begrepp ha tid över ochatt semester.som

och Tinkler 1995;Deem Deem 1995; 1996.Deem Slutligen har
feministisk forskning visat kön ideologiskaoch uppfattningaratt om
könsrelationer har betydande inflytandeutövat beslutsprocessenett
i fritidspolitiklokala myndigheters Yule 1992; 1995.Yule

Fritid4.2 utanför hemmet

undersöka kvinnors fritid.Att

Att undersöka kvinnors fritid inte okomplicerat, vilketär delvis beror
fritid till frånskillnad idrott inte har stark ställning i brittiskatt en

politik. Karaktäristiskt fritidhar varit angelägenhet för lokalanog en
myndigheter med bristande eller för privata entreprenörer.resurser,

finnsDet huvudsakligen fyra källor med relevanta data, som
forskningen kvinnors fritid i Storbritannien kan använda sig Denom av.
första dessa resultaten från projektutgörs jag genomfördeettav av som
under tidigt åttiotal i Milton Keynes, nybyggt samhälle i södraett
England mellan London och Birmingham. Inom projektet genomfördes
enkäter, deltagande observation, fördjupade studier utvaldaav grupper

intervjuer. omfattadeTotalt projektet 800 kvinnor. Deem 1986;samt
1990.Deem Den andra studie byggerär dels på omfattandeen som en

undersökning och dels djupintervjuerantal med enskilda kvinnor.ett
Projektet genomfördes forskare från Sheffield Hallam Universitytreav
under mitten åttiotalet i Sheffield, industri- och handelsstadstorav en
i England, Green, Hebron al. 1990. Den tredje källan härröretnorra

offentligfrån statistik och bygger framförallt den årliga brittiska
allmänna hushållsundersökningenBritish General Household Survey ,

intervjuerdär baserade frågeformulär genomförs med tvärsnittett av
Ävenbrittiska hushåll Office of Population 1993. offentligannan

Det engelska begreppet gendered har kvinnoforskaresvenska översattsav
olika könadUttrycket används företrädare för exempelvissätt. av

sociologi, teologi filosofioch medan historikern HirdmanYvonne föredrar
genusfomrerad tillTanken könsneutrala begreppär ochatt synes
förstáelser färgade meningkön, deras könsbestämd.är ärattav
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Officestatistik ingår Central Statistical 19953; Central Statistical Office
l995b. fjärde källan forskningDen bedrivs vid Henleyutgörs av som

Forecasting.Centre for Där undrsökningar både nutidagörs ochom
inom fritid Henley Centre forframtida trender Forecasting 1992.

Uppgifterna från undersökningar iblanddessa andra offentligamotsäger
källor, vilket kan bero deras insamlingsmetoderstatistiska äratt

och de vanligtvis bygger på mindreannorlunda deänatt grupper
finns förutom dessa fyra huvudkällor dessutom mångaDetgängse.

kvalitativa studier gjorts individuella forskare slutligenoch kansom av
viss forskning på idrottsområdet utförsockså det statligtnämnas att av

Council.finansierade Sports

delar kvinnor sin fritidMed vem

fritid framträderbild kvinnors dessa materialDen ärstoraav som ur
fritidkomplex. Kvinnors i mängd olika sammanhang:äger rum en

fritid där kvinnors individuella intressenheterosexuella kanske,pars
inte, beaktas; familjebaserad fritid vilket inbegripereller kanske

och eventuella släktingar i beroendeställning:barn andra enbartpartner,
fritid, vilket inkluderar lesbiska kvinnligakvinnors ochvännerpar,

släktingar och kvinnor. Det skulle kunna frestandeäven ensamma vara
fritid,beskriva bara den sista kategorin enbart kvinnors fritidatt som

detta skulle innebära missarkvinnors fritid, många deattmen man av
till nöje, underhållning, socialtkällor kvinnor har ochumgängesom

för feministisk forskning villi rutinen. Ett problem studeraavbrott som
i de andra kategorierna emellertid offentligkvinnors fritid även är att

feministiskastatistik inte forskares krav och behov. Detännu motsvarar
individuella aktiviteter oftabetyder medan redovisas efter kön, åratt

sällan fallet det handlar aktiviteter där eller heladetta när om par
hushåll På liknande har i offentliga undersökningar intedeltar. sätt man

insett könsrelationer, könstillhörigheten i sig, formaralltid änatt snarare
kvinnor och kan de frågorde ställs.mänsvar som ge som

går och simmar hanExempelvis kan detta försäga göratten man som
sig själv eller med medan kanske följer med sina barnvän, moren en
till simhallen och det barnens, hennes simmandeär ånatt eget,snarare

kommer i första hand.som

Kvinnor fritidskonsumentersom

Aktiviteter kan i sig själva delas i flera kategorier. Många deupp av
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aktiviteter brittiska kvinnor deltar i utanför hemmet tillhandahållssom
inte den offentliga sektorn, medan vissa aktiviteter delvis beroendeärav

blandning privata tjänster och offentliga tjänsterav en av som
exempelvis kollektiva fárdmedel eller gatubelysning. Kvinnor oftaär
flitiga konsumenter sådant kläder, tidskrifter veckopress ochav som
liknande skivor.och Följaktligen konsumentbaseradeär aktiviteter som

shoppa populärt bland kvinnor i alla åldrar, vadatt extremt även ochom
de handlar kan variera väldigt mycket Shields 1992; Shildrickvar

1995. Denna slags shopping fritiden vanligenär åtskild från att
handla och hushållet.rör Att shoppa inte alltid någotmat annat ärsom

åtkomligt förär dem har låg inkomst, såvida det inte innebärsom som
Äventittar än köper. de handikappadeatt är fårman mer man som

svårigheter med denna aktivitet då köpcentra utanför stadskärnornastora
i växande grad har affärer belägna i städer och byar. Dennaersatt trend
försöker emellertid bryta ändra i de statliga reglerna förattman genom
byggnadslov.

En konsumentaktivitet, huvudskligen tillhandahållsannan som av
privata inrättningar, ochär vilketäta, kvinnor verkar iatt ut göra
något mindre utsträckning än Henley Centremän for Forecasting
1992. Martens och Wardes forskningsresultat indikerar ävensenaste att
då heterosexuella går och äter, motiveringenär för och meningenutpar
med denna aktivitet påverkad könsrelationer, inklusive derasav
arbetsdelning vid matlagning i hemmet Martens 1995a; Martens och
Wade 1995a; Martens och Wade 1995b. Ytterligare exempelett en
konsumentaktivitet dricka alkohol, fastänär forskningsresultaten frånatt
Milton Keynes och Sheffieldstudien visar kvinnor, eller iatt ensamma
sällskap med andra kvinnor, inte känner sig väl till mods i barer där
majoriteten kunderna Deemär män 1986, Green 1990. Iav et
Sheffieldresultaten noterades också ofta upplevermän obehag dåatt
deras kvinnliga besöker platser där alkohol sig departner serveras, vare
är eller tillsammans med andra kvinnor. Män kan motarbetaensamma

kvinnor dricker alkohol utanför hemmet, inte bara påatt grund av
för deras säkerhet, ibland föräven kontrollutövautan överomsorg att

kvinnligt sexualbeteende, då oftamän alkohol och sexuell aktivitetser
intimt förknippade. Män besöker fortfarande pubar och barer isom

högre utsträckning kvinnor Centralän Statistical Office 1995b, även
trendforskningen från Henley Centret gällandegör detta håller påom att
förändras Henley Centre for Forecasting 1992.att
Övriga aktiviteter kvinnor deltar i dans allaärsom sorter, attav

besöka klubbar, bingospela något till del varitatt storsom en
kvinnodominerad aktivitet och ibland organiseras organisationersom av
knutna till den offentliga sektorn, även den till delenstörsta ärom
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nöjesparker ochoch herrgårdar,besöka muséer, slottkommersiell, att
bio.gå konsert, ochåkaturistmål,andra teatersemester,att

i något lägre gradaktiviteter än mäni vissa dessadelKvinnor tar av
1992.Centre for ForecastingCentre Henleyfrån Henleyresultatenligt

emellertidaktiviteter varierardessainnebördenochFrekvensen av
på detta, gickexempelolika kvinnor. Förkraftigt mellan att ettge

1994kvinnor på bio underalla brittiskatredjedelartvåsåledes av
många dem gjorde detta endast1995a,OfficeStatisticalCenral men av

i vissa aktivitetermärks väldigt tydligKlasskillnadergånger.fåtalett -
exempelvis högre benägenhetmedelklassmänniskor har atten

kvinnor deltar i dessainte alltidhellerocheller vetteater omopera -
på grund de kännerönskar det ellerde självaaktiviteter för att ettatt av

följa med andra.på sigkrav att
brettKeynesstudierna visadeMiltonSheffield- ochBåde ett

aktivitetermeningar med olika Deemför ochmotiveringarspektrum av
Även båda studierkvinnor i dessa1990.Green1986, 1990, et om

specielltkvinnor demmed andrafritid delad endastmenade att gav
aktiviteterunderhållning, betyder inte dettafröjd ochmycket att somav

kvaliteter.sällskap saknar dessai blandadeeller störreutövas parav
Ålder faktor för vadockså avgörande görsiblandär som yngreen -

bingo medankvinnor spelarbio och äldregår påkvinnor
utanförmånga aktiviteter hemmetdel i likaintesmåbarnsmödrar tar
barnbarn eller kvinnornågot äldre gör.kvinnor med utansom

ingår iaktiviteter hittills diskuteratsdeflestaDe ettsomav
ochkulturbaserad fritid,utbud,kommersiellt även teatersomom

muséer oftastatligt subventionerad ochdelvis ärmusikupptrådanden, är
statligt ägda.

och tillsammans medsig bådeanvänderKvinnor även, ensamma
offentligti hög gradbarnen, mycketfamiljemedlemmarandra avsom

bibliotek Worpoleexempelvis städernas parker ochtillgångarägda som
skyddade platserofta lugna ochbiblioteken1995. synnerhetI tysta,ger

i offentliga1995. Nedskärningarkvinnor Worpoleför ensamma
emellertid inneburittid hargjorts underkostnader attsenaresom

bibliotekenunderhållna ochmindre säkra ochblivit sämreparkerna att
popularitetöppettiderna har begränsats. Denochfärre böckerhar attnya

letatverkar ha underskattats deminrättningar har,dessa somavsom
bibliotekparker ochnedskärningar, i synnerhet ärmöjligaefter som
för fritids-underhållskostnadernai jämförelse medbilligarelativt

anläggningar.
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Kvinnor och idrott

Även kvinnor tävlingsidrottar och i dettade upplever storom en som
minoritet bland alla kvinnorHargreaves 1994,tillfredsställelse utgör en

idrottsaktiviteterändå kvinnor ofta i olikaså deltar attsom promenera
kvinnor såväl simma,populäraste aktiviteten vad gäller män,den som

och cykla. Alla dessa relativt billigamotionsträna eller utöva ärattyoga
inte kräver speciella utrustningar, inteaktiviteter, ärsom som

lättillgängliga Office of Population 1993;tävlingsinriktade och ärsom
1995a; Central Statistical Office 1995b.Statistical OfficeCentral

ofta för nödvändigamyndigheter står de anläggningarna, såsomLokala
fritidscentra, cykel- och gångvägar och tillgänglighet tillsimbassänger,

och gymnasier. Vissa lokala myndigheter harsporthallar i lokala skolor
försökt speciellt och stödja idrottsaktiviteter föräven att uppmuntra

kvinnor, kvinnor från etniska minoriteter.äldre och handikappade samt
syftade tillkampanj kvinnligtEn störreatt uppmuntra ettstor som

genomfördes tidig nittiotaldeltagande i idrott under brittiska Sportsav
Council, vilket till del beroende påverkan från feministiskastor var av

1995. fritiden vanligtvisidrottsforskare White Att cykla är
attraktivt främstprivatñnansierat, hur det upplevs beror på vilkamen

gjorts iordning lokalt. ideell organisation, Sustrans,cykelvägar Ensom
bidrag från statliga lotteriet Nationalnyligen detmottog ett stort

för och anlägga nationelltLottery planera nätverkatt ett av
projektets framgång tillcykelvägar; del beroende deär stormen av

samarbetsvilja.lokala myndigheternas Att promenerande privatär en
till oftaaktivitet, möjligheterna detta ökas delvis offentligt,genommen

delvis ideellt skött underhåll gångvägar i både stads- ochav
landsbygdsområden. Deltagande i idrott sjunker ofta med åldern,

under 24 år aktiva och kvinnor 60 årkvinnor minstår över ärmest
aktiva. emellertid viktigt inteDet skaparär att stereotypaman
uppfattningar äldre kvinnor inte skulle kunna idelta alla slagsattsom

1995.aktiviteter Wearing Klasstillhörighet och yrke också viktiga.är
År 1994 hade yrkesarbetande medelklasskvinnor det högsta

i idrott Central Statistical Officedeltagarantalet l995a.

Ideella organisationer

finns aktiviteter utanför hemmet bygger på iDet som engagemang en
organisationer, ifrån religiösarad ideella allt tillgrupper

välgörenhetsorganisationer. Under 1993 låg kvinnors medlemskap i
religiösa organisationer högst, medan betydligt lägre procenttal gälldeett

3 l6-0l0l
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miljögrupper, politiska partier och förgreningar the Womensav
Institute eller Townswomens Guild. Kvinnogrupper och feministiska
organisationer hade det lägsta medlemstalet alla, endast två procentav

alla de tillfrågade kvinnorna tillhörde sådana organisationer Centralav
Statistical Office 1995a. Vissa ideella organisationer sysslar medsom

samla till välgörenhet små offentliga bidragatt mottarpengar men
mycket det arbete utförs i denna sektor nuförtidenersätter arbeteav som

förr sköttes avlönade offentliganställda till exempel vårdsom av av
sjuka och äldre.

Vuxenutbildning

Ett område inom vilket kvinnors fritid utspelar sigannat är
vuxenutbildningen där kurser inte yrkesinriktadeär sedan länge harsom
dominerats kvinnor och där de flesta dessa fritidsbetonade kurserav av
fortfarande tillhandahålls lokala myndigheter, skolor och gymnasier.av
Milton Keynesstudien visade dessa kurser inte bara grund föratt var en
inlärning, också lika mycket för vänskap, nöje och avkopplingutan
Deem 1986; 1992;Deem Deem 1993. Under 1993 och 1994 gick
ungefär tio alla kvinnor någon icke yrkesinriktad kursprocent av
jämfört med fem männen och kvinnor med tjänstemanna-procent av
yrken dominerade Central Statistical Office 1995a.

Kvinnors fritid offentliga och privat-

Vi har kvinnor i Storbritannien deltar i mängd olikasett att en
fritidsaktiviteter utanför hemmet. Många dessa aktiviteter, inteänav om
alla, finns tillgängliga privata initiativ och kan därför baragenom
disponeras kvinnor ekonomisktär relativt välbeställda. Vissasettav som
privatfmansierade aktiviteter cykla och emellertidärattsom promenera
åtminstone delvis beroende offentligt tillhandahållande stigarettav av
och fritidsverksamhetvägar. Den erhåller offentliga medel, tillsom
exempel i form fritidsanläggningar, simbassänger, parker, bibliotekav
eller vuxenutbildning, oftast lokalt tillgängligär sådan fritidänmer som

privatfinansierad.är Lokal tillgänglighet specielltär viktig för kvinnor,
till del här för hemmet, har lite tid och liten tillgångstor ansvaretsom

till andra transportmedel gå,än cykla eller åka buss. Detta äratt ännu
viktigare för dem har begränsad rörelsefrihet beroendesom svag

Ävenhälsa eller handikapp. så många 53 allaprocentom som av
kvinnor hade körkort mellan 1991 och 1993, bör detta jämföras med att
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fann dessutom itid. Jaghade det under81 männenprocent sammaav
hade körkort intede kvinnorKeynesforskning ävenmin Milton att som

1986. Omfattningenbiltillgång till Deemnövändigtvis hade av
följddrastiskt tillfritid har minskatoffentligfmansierad av

praktiskt all offentligmarknadsanpassninggetnedskärningar,bud tagetav
styrelseformerutbildning, utvecklingentillbostäderservice från av nya

företagskulturförsök introduceraochoffentlig verksamhetinom att en
1991; Clarke,Abercrombieorganisationer Keat ochinom dessa

grad1995. Klart denBrehony al. är1994;al. Deem,Cochrane attetet
offentligainom denförändringarfritid påverkaskvinnorstill vilken av

marknadsanpassningprivatisering ochför ökadåtgärderochsektorn av
vidare utforskas.värdtjänster,offentliga är att

kvinnorsinnebördenpolitiskaDen4.3 av

fritid

prioriteringPolitisk

politisk fråga i Storbritannien,varitaldrigfritid har störreKvinnors en
flestaeller för decentrala myndigheternalokala ellerför devarken

politiskt viktig.frågafaktiskt ingenFritid i sigpolitiker. är ansessom
förtroendevaldavisade fåmyndighetertvå lokalastudieYules attav

inte hellerfritidkommittéer och de ansågiledamöterville attvara
1995. forskningpolitiskt Yule Hennesprioriterasskulleområdet

traditionelladel tjänstemän hadeledamöter ochmångaindikerade att en
utformningendessa påverkadeochkönsrolleråsikter att avom

feministiska idéer fickfå medvetnafritidspolitiken. De var omsom
andrasågs med misstänksamhetoch de iblandtillräckligt stödsällan av

inte i samhälletKvinnor äroch ledamöter. ärtjänstemän somen grupp
litetoch därför har mycketpolitisk oredaorsakabenägen att

för något specifikt skaförutom feminister,påtryckningar utövats, attav
fritid. 1980-talet inkluderadekvinnors Underunderlättaförgöras att

fritidmyndigheter frågan kvinnorslokalaLabourstyrdadock flera om
kvinnors liv.inriktade förbättra Dessai attsom varprogram

i fallet Greater Londonantingen inte längre somexisterarmyndigheter
derassina så drastiskt minskade,fått medeleller så har deCouncil, att

centrala regeringenförsvunnit. Deninitiativkraft till del attstor menar
enskilda individer,lämnasaktivitetssfär, börprivatfritid är somen

Regeringen har endastlagenshåller sig inom gränser.deså länge som
deltagande ifritid, ellerområden därförvisat intresse snarare
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idrottsaktiviteter, verkar ha menlig inverkan på hälsa och konditionen
vilket i sin påverkar kvinnors möjlighet bra mödrar. Dentur att vara

doktrinen konsumentens valfrihet förstärker detta budskap ochnya om
de stödjer privatisering hävdar det viktigt för individerär ochattsom
hushåll för den välfärden och inte beroendeatt ta ansvar egna vara av
statlig inblandning Saunders 1993. De inom vilkaramar
självständighet kan emellertid variera från totaluppmuntras
privatisering, blandning offentligöver subventionering och privataen av
initiativ, till omfattande offentlig verksamhet underliggandeutanen
förmyndaraktig ideologi.

Definitioner fritidspolitikav

Brittiska politiker ofta,arbetar Yules studie visar, med smalsom en
definition fritid följaktligenoch deras idéerär vad fritidspolitikav om
innebär begränsad. Detta uppenbaras bland i insamlandetannat av
uppgifter kvinnors och fritidsvanor.mäns Den officiella staistiken,om

jag byggt några mina beskrivningar kvinnors fritid i dagenssom av av
Storbritannien på, mycket föranvändbarär allmän bild vadatt ge en av
kvinnor Men den väldigt lite informationgör. de underliggandeger om
betydelserna de fritidsstrukturer beskrivs. Som jag visadeav som
tidigare i denna artikel, har feministiska forskare i hög grad bidragit till
diskussioner vad fritid innebär. Deras arbete indikerar kvinnorsattom
fritid, den varieradäven ochär mångskiftande, påverkasom av
könsrelationer och rådande könsideologier finns i hemmet och påsom
arbetsplatser, där mansdominerade strukturer och antaganden beslutstyr
och för kvinnorsätter gränser vad kan inteoch kan uppnå. Kvinnors
fritid påverkas också individens yrkesmässiga och personligaav
livshistoria och sexualitet och sexuell läggning. Andra centralaav
faktorer i detta sammanhang förekomsten ellerär avsaknaden barnav
eller i beroendeställning, arbetsdelningen hemarbetet därvuxna av
mycket rutingöra återkommandeoch sysslor åläggs kvinnor, den
ekonomiska situationen, tillgång till kommunikationer och kulturellt
informations kapital Bourdieu 1987. Många kvinnor i
Sheffieldstudien rädsla för den personliga säkerheten ellerattuppgav

förängslan sexuella trakasserier från hindrademän dem från deltaatt
i vissa fritidsaktiviteter utanför hemmet Green al. 1990. 1994 årset
brittiska kriminalitetsundersökning British Crime Survey visade att
kvinnor oroligare för de skulle fallaän män offer för brott.attvar
Rädslan för våldtäkt framförallt för kvinnor den dominerandevar yngre

Central Statistical Office 1995a. Naturligtvis innebär inte dettaoron
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kvinnor saknar upplevelser tillfredsställelse i sina livatt och på sinav
fritid, eller har nöje aktiviteter där både och kvinnormän deltarav
Rojek 1995. Möjligheten kunna använda fritid formatt som en av
motstånd dominerande könsideologier skall heller inte uteslutasmot

ÄvenWearing 1992; Wearing 1995. alla de faktorer kanom som
verka begränsande på kvinnors fritid sig uttryck i etnicitet, ras,tar
socialgrupp, ålder och handikapp, indikerar omfattningen deav
vanligtvis upplevda begränsningarna och de frigörande faktorerna viatt
inte bör gå för långt vad gäller idéer kvinnlig och mångfaldsärartom
Scraton 1994; 1995;Deem Deem 1996.

Förutsättningar för politiska handlingsprogram kvinnors fritidom

Varje handlingsprogram för fritid bara utgår från själva faciliteternasom
eller aktiviteterna alltför begränsat.är För kunna uppleva fritidatt
måste kvinnor känna slags berättigande och välbefinnande, känslaett en

samhörighet och de har medborgerliga rättigheter, tillatt rättav
demokratiskt tillhandahållen offentlig service derasmotsom svarar
behov och till privata anläggningar där förstår kvinnor och värderarman
dem kunder. Slutligen behöver de kunna känna sig påsom trygga
offentliga platser. Sålunda bidrar så skilda politiska faktorer som
socialpolitikens utformning föräldraledighet, barnomsorg, socialav
service bidrag,och bostadspolitik, polisiär verksamhet i städer och
mindre samhällen, utformningen och tillhandahållandevägar,gatorav

cykel- och gångvägar, inriktning och omfattning hemtjänst ochav av
hemsjukvård i Storbritannien tvingas ofta kvinnor och vissa män att
ställa oavlönade långtidsvårdare, utbildning och sjukvårdupp som av
god kvalitet till kvinnors välbefinnande och möjligheter tilletc.,
fullvärdiga liv. Om socialpolitik och offentlig verksamhet alltför illaär
strukturerade, med alltför liten hänsyn till kvinnors angelägenhetertagen

intressenoch och med tonvikt lagd på ideologiska praktiskaänmer
frågor, påverkas kvinnors livsstilar dramatiskt.

De offentliga nedskärningarnas effekter på kvinnors fritid

I Storbritannien börjar känna konsekvensernaman nu av av
nedskärningar i de offentliga utgifterna och den offentlignya synen
sektor. Nedskärningar i välfärdssystemen och rationaliseringar inom
sjukvården påverkar kvinnors förmåga finna tillfredsställelsei arbetetatt
och på fritiden, speciellt de har dålig hälsa, fattiga, tillhörär etniskaom
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handikapp. ekonomiska ochDeneller harminoritetsgrupper ett
exempel påpå ensamstående mödrarattacken ärkänslomässiga ett en

Kvinnor lever i allmänhet längreoffentlig politik. änbegränsande
Äldre påverkats nedskärningardärför i högre gradkvinnor harmän. av

bostadsanpassningar ochservicehus,gälleräldreomsorgi den som
inverkan på gamla kvinnorsnegativhar myckethälsovård, vilket en

mödrartillfredsställelse. Förtill nöje och ärmöjligheter unga
fritidtill arbete, ha ochmöjligheterviktigt för derasbarnomsorg att en

för barndelen barnomsorgenfysisk hälsa. Störstamental ochgod av
finansierasfem år,fritidsverksamheten för barnår och överunder fem

daghemsplatser har byggtutöka antaletregeringens försökprivat och att
bekymmer förinte på Ansvar ochochnuvarandepå nya.resurser

deltagande ibegränsning för kvinnorsbetydandebarnomsorg utgör en
naturligtvis källa tillkanfritidsaktiviteter, barnäven vara en enormom

regering motvilligaarbetsgivare ochsamhälle där ärglädje, i attett
ekonomiska försörjare.uppgifter för fädererkänna andra än att vara

Även färre timmar visarkvinnor ofta arbetaranställda än män,om
Henley Centre 1992.mindre fri tidde har mänundersökningar änatt

Även fastaarbetstimmar sannolikt mindreavlönade är änkvinnorsom
arbetsgivarensför tillgodoseflexibilitet tilldennamäns, är attmera

ofta förlagda till obekvämArbetstidernakvinnornas ärbehov, än egna.
inomöppethållandet på söndagarutbreddasåsom detarbetstid,

kvinnlig arbetskraft, sedansiganvänderdetaljhandeln, där avman
arbetennyligen liberaliserats. Dessaöppethållanderegleringar gerav

lönehöjningarförmåner såsomheltidsanställdasofta inte de semester,
kvinnor benägnaShaw har visattill befordran. Som äroch chanser mer

ocksåintensivare livsrytmen. Depå den allt ärklagamänän att mer
de arbetarsina jobb, vilketför förlora görräddabenägna attattatt vara

stressnivå ytterligare Shaw 1996.höjer sinhårdare, och därmedännu
offentlig sympatioftast ingenkvinnor sättArbetslösa möter samma

ofta miste bidrag derasoch de gårmanliga arbetslösa om omsom
arbete.fortfarande harpartner

eftersjukvård i sjukhusen bedömssyftar till hemmetPolitik nusom
huruvida i formdem, inte efter dessapatienter lämnar ärhur fort deras

fysiskasvåra ochoch dem med mentalaäldredetgöraatt svaga avav
tid,obegränsade ochofta kvinna medhandikapp, förutsätter resurseren

utförtstidigare densjukvårdsarbetegratis utför det slags som avsom
fler privataavreglerats,Kollektiva färdmedel harsektorn.offentliga

vissadenna service. lägda tillhandahålleroffentligtföretag än nu
antalet ochbra, i andra harfungeratområden har detta rutterturermen

hållerbiljettkostnader ökat. Järnvägarnaminskat och attnu
färre tåg,leda till högre priser,sannoliktvilket kommerprivatiseras att
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färre stationer och för säkerheten, till ökning antaletsamtmer oro en av
obemannade stationer, platser där kvinnor känner sig otrygga om

Det huvudsakligennätterna. är kvinnor och barn använder sigsom av
kollektiva färdmedel till och från arbetet och på fritiden. För kvinnor

inte har körkort eller tillgång till bil, blir det med andra ord ännusom
svårare sig fram. Polisövervakningen i stads-att ta och
landsortsområden har skurits ned och denna övervakning sker tillnu

delen bil. Kvinnorstörsta förut kände sig känner sigotryggaper som nu
sårbara iännu städerna eller på mörka småvägar landet.mer

Utbildningssystemet har omstrukturerats och förändrats i syfte att
åstadkomma ökad valfrihet och effektivare undervisning. Att välja skola

emellertid oftaär börda. Det beror bland den korta tiden annat som
för detta val. Särskilt bekymmersamt detta förär placering barnges av

med speciella behov, eftersom det då ofta krävs beslut specialist. Tillav
detta läggs också de ibland långa eftersom barnen inte längreresorna,
går i de lokala skolorna. Allt detta faller oftast mödrarnas lott
David, West al. 1994,; Wilkinson 1995. Skolor ochet gymnasier, som
nyligen erhållit delvis skenbart ekonomiskt självstyre Deemett al.et
1995, intresseradeär ha fritidslokaler och kurseratt ärnu mer av som
ekonomiskt lönsamma, tillän det lokala områdets behov.att Deav se
söker efter utmärkelser för effektivet förän verksamhetsnarare en som
skapar glädje. Stöd till äldre kvinnor, handikappade,grupper som
kvinnor från etniska minoritetsgrupper eller arbetslösa kvinnor
försvinner också i snabb takt. Kvinnor iär, egenskap deattav vara

konsumenternastörsta icke yrkesinriktad utbildning utöverav
grundskolenivån, bland de förlorarna.största De lokala myndigheter

tillhandahåller andra fritidsfaciliteter såsom simbassänger,sorterssom
parker och bibliotek är pressade privatisera dessa. Privatiseringenatt
innebär verksamheten i och för sig får kostaatt de Ökademer, men
kostanderna användarna och därmedtas begränsasut av
användargrupperna. Myndigheterna kan också välja begränsaatt
aktiviteterna till så låg nivå de blir svårtillgängliga. Därmedatten pass
minskar efterfrågan till den grad det tolkas det inte finnsatt attsom
något behov anläggningen. Vi har kvinnor deärav sett att som
använder sig dessa anläggningar i sinmest närmiljö.av

De stödjer privata, offentligaän lösningar, hävdarsom snarare att
detta effektivare ochär bättre konsumenternas behov. I vissamotsvarar
fall detta,stämmer privataäven lösningar ofta dyrare,ärom som
exempelvis den privata hälsovården. Men i många fall förstärker
privatisering den sociala och ekonomiska, liksom den könsmässiga,
skiktningen befolkningen. Marknaden ideologiär lika mycketav en

verkligt fenomen. Den kan manipulerasett politiker ochsom av
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marknaden bestäms ofta ochellerValfriheten påaffärsmän. pengarav
1995. initiativ1994; Privata inomtillgångar Ball Kenwaykulturella

alltidviktiga och har varit det inaturligtvisfritidsområdet är
måste dock behållas. synnerhetoffentlig service IStorbritannien. Viss

offentliga tjänsteroch vissaservice tillgäller detta somsvagare grupper
människorsubventioneras och handhasbehövaalltid kommer att av som

upprätthålla detta,valda församlingar. Attinför demokratiskt attsvarar
samhällsanda, fortfarandebekostnadpriviligera konsumism ärinte av

demokratiskt samhälle.civiliserat ochförkännetecknet ett

Avslutning4.4

feministiska bidragit tillhur forskarejag undersöktartikel harI denna
diskuterat strukturernai offentligt ochfritid. harkvinnors Jagstudiet av

utanför hur engelskafritidsverksamhet hemmet ochfinansieradprivat
politiska åtgärder påverkatdedetta,kvinnors upplever samt som

främjafritidspolitiken skall kunnahävdarfritid. Jagkvinnors att om
fria eller skapamotarbeta vallivsstilarkvinnors liv och utan att

handlargå det baraberoendeförhållanden, måste den utöver attsom om
Sverige mycketservice eller anläggningar. I harmateriel,tillhandahålla

varit radikalaresocialpolitiskaoffentliga ochefterkrigstidens programav
någotföräldraskap ioch nästankvinnor, arbete äni fråga annatom

politiskajag medvetenland,västerländskt äräven attomom
tid påverkat vissaunder harlågkonjunkturförändringar och avsenare

djuptfritidsaktiviteter oftavalmäns ärKvinnors ochdessa. av
för privatalämpadeoch vissa demindividuella ärpersonliga och merav

nattklubbar. Andrabiografer ochskivor,såsom affärscentra,lösningar
privata ochblandningintressen kan krävasysselsättningar och aven

Möjlighetennågon form samarbete.initiativ elleroffentliga attav
All fritid påverkastvå exempel på detta.cyklaoch ärattpromenera

socialpolitik kvaliteten pågrundläggande ochlandsemellertid ett avav
utbildning.hälsovård ochpolisiär verksamhet,inomtjänster omsorg,

och fritid, glädje ochinom vilken arbeteinfrastrukturdenDetta är sorg,
sjukdom, existerar. Förvälmående ochoch avbrott,rutin att travestera

inte utifrån fria val.sin fritidkvinnan skaparKarl Marx: men
utgå från kvinnorstill kvinnor måsteserviceoffentligaDen som ges

miljövänligaoch i enlighet med dengiven kontextverklighet i en
möjligheter tillskall skapamånga kvinnor har. Denfritidsstil ensom

familjevänlig,flexibel,varaktig,lokal,fritid säker,är samttrygg,som
och Önskemålsamhälleliga behovbillig och mot sprungna ursvara

delvismiljöer kantjänster ochDessademokratiska frågor och svar.
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finansieras den privata sektorn, endast i enlighet med deav men
riktlinjer och ordningar utgår från användaren och frånsom
demokratiskt fattade beslut. Inom sådant kvinnor friaärett system att

sina val fritidsaktiviteter,göra främjarsättettegna av som
individuell frigörelse och egenmakt. Det dröm,är den möjligären men

realisera. Framåt tjugoförstadet århundradet och firandemotatt ett av
mångfalden i kvinnors liv fritidoch

16-01014
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Kvinnor, idrott5 fritidoch

Kari Fasting

Är fysisk aktivitet något kvinnor bör sin fritid åt,ägna och i så fallsom
varför Hur utbredd idrotten bland kvinnor, vilkaär idrotter sysslar
kvinnor med och i vilka sammanhang Hur upplever kvinnor idrott och

meningsfulltdet tala idrottär med kvinnoperspektiv Kanatt ettom
vi tala kvinnoidrottskultur Hur skulle idrott kvinnors villkorom en

ut Dessa några de frågor jagär skall diskutera i mittse av som
anförande och jag kommer några frånresultat tvåatt presentera
forskningsprojekt jag arbetar med. Den kvalitativär studiesom ena en

svenska toppidrottskvinnor inom fotbollen och det andra ärav en
undersökning dem förra året deltog i världens lopp förstörstaav som
kvinnor Grete Waitz-loppet 1995. Men först vill jag fritid,ta upp-
kvinnors fritid och hur begreppet har definierats så kvinnor haratt
exkluderats.

så5.1 Idrett blir altfor oftemangt,er men

definert trangtsvart

ÅseCitatet norska kulturministernär Klevelands ord Kleveland, 1992
och viktigade ha i minnetär till exempelnär skall diskuteraatt
idrottens funktionplats och i kvinnors liv.

Definitioner fritidav

Traditionella definitioner fritid inte för kvinnor. Grovt kansettav passar
tvåtala definitioner, den lägger vikten vidtyperman om av ena

kvantitativa dimensioner och den andra vid kvalitativa dimensioner och
val definition har konsekvenser för forskningen. Definitioner medav
kvantitativa utgångspunkter tillär exempel undersökningar hur tidav
fördelas och utnyttjas, det kartläggningarär den tid blir tillöverav som



76 Kari Fasting SOU 1995: 145

disposition efter arbetstid, familjeförpliktelser och fysiska behovattegen
Definitionerhar tillfredsställts. och teorier lägger tonvikten vid densom

kvalitativa dimensionen inte så lätta eftersom de berör sådantär mätaatt
innehållaktiviteters och mening, d.v.s.aktiviteten upplevelse.som som

Kvalitativa intervjuer lämpar sig bäst det gäller få kunskapnär att om
sådant traditionellt fritidsbegrepp, problem sådanärett ett attmen en

förutsätterbegreppsförståelse ofta slags frihet många kvinnoren som
faktiskt saknar. Exempel på problem i detta sammanhang är mänsatt
arbetstid och fritid klart avskilda, medan intedetta gäller för kvinnor.är
Kvinnor, särskilt mödrar on call around the clock och det därförär är
svårt för många kvinnor exemeplvis delta i träning varje tisdagatt
klockan fem. Jag har i mitt projekt aerobics uttalandenmötteget om

Tisdag min dag, då skall min hand barnen,är tasom man om men
ofta fungerar hjälpeftersom det inte har jag min eller bror.systerav

Forskning visar också kvinnor ofta flera samtidigt,saker vilketgöratt
fråganväcker vad då egentligen fritidsaktiviteter.är Iom som

forskningslitteraturen talar också icke-fritid, d.v.s. attman om samma
aktivitet kan upplevas fritid eller icke-fritid beroende kön. Ettsom
exempel matlagning ofta upplevs fritidsaktivitet förär män,att som en

sällan för kvinnor.men

Kvinnors fritid

Något särskilt problematiskt med den vanligaste definitionenärsom
fritid där tyngdpunkten läggs vid åtskillnaden mellan arbete ochav

fritid, kvinnors fritid inte klart kan avskiljas frånär arbete. Det äratt
exempelvis lägga märke till, kvinnor ofta minstvärt har tillgångatt att

fritid tidsperiodertill under de då föreställer sig skulleattman man vara
ledig nämligen undermest semestern.som -
Davis publiceradeKaren för några år sedan intressant artikel ien

Kvinnovetenskaplig tidsskrift Davies 1987. Hon visade tid äratt
socialt konstruerat och manliga tidsuppfattningar oförenliga medäratt
kvinnors verklighet, tilldär hänsyn andra viktigare det honär än som

linjär tid klocktid,kallar och något liv till del verkarstorsom mannens
styras av.

En följdfråga väcks detta kvinnorvad eller kanär gör görasom av
positivtupplevs och meningsfullt, kvinnor litehar tid tillsom som om

disposition, liten frihetd.v.s Hur det med idrotten Har denäregen
något kvinnor Hur upplever flickor kvinnoroch idrottsutbudetatt ge
Vilka erfarenheter har flickor och kvinnor idrott Dessa viktigaärav
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forskningsfrågor frågor kvinnors upplevelser och erfarenheterom av-
idrott vi också i internationellttyvärr perspektiv inte såett vetsom-
mycket kvinnorBör överhuvudtaget sig i idrottenom. engagera -
idrotten styrd, utveckladär och ledd män Idrotten ärsom av
maskulinitetens högborg, hävdar många kvinnoforskare. Jag anser
emellertid det viktigt kvinnorär sig i idrott. Här jagatt att ärengagerar
normativ, jag medvetenär det, jag det följandeärom men av
anledningar:

idrotten kan positiv socialiseringsarena för barn ochvara en unga-
idrotten kan ha förebyggande och rehabiliterande funktionen-
idrotten kan främja hälsan i vid mening-
idrotten kan känsla gemenskap och samhörighetge en av-

minst det sistaInte jag viktigt i dagens samhälleär med allt flertror
ensamstående, fler barn med bara förälder, fler äldre, fler invandrareen

Allt detta viktigt för båda könen, iär synnerhet det gällernärosv. men
kvinnor visar forskningmin fysisk träning förstärkakan självbilden,att

tillleda bättre kontakt med den kroppen, för socialegna vara en arena
kontakt, förebygga benskörhet och upprätthålla och utveckla styrka och
rörelseförmåga.

innebär i praktikenDetta fysisk träning kan leda till bättreatt
livskvalitet, kanske speciellt för äldre kvinnor, dessutom ofta ärsom

Man kan således betrakta idrotten samhälleligensamma. som en resurs,
det viktigt kvinnor och harär män deltarätt Ettatt attsom samma

samhälle inte till förhållandena sårättar kvinnor och imänattsom
praktiken har möjlighet idrotta därför diskriminerandeärattsamma
Fasting 1994. Sist inte minst idrott roligt.är Det dettaärmen som
kallas idrottens egenvärde.

I det följande ska jag några data från undersökningpresentera en
jag gjorde för tio årän sedan i Oslo, jag resultatentrorsom attmer men

har viss giltighet idag.även Dessa resultat gäller trettioårigaen
småbarnsmödrar och det karaktäriserade dessa kvinnor överattsom var
hälften tränade regelbundet. Undersökningen visade äktenskap,att
dubbelarbete och småbarn inte nödvändigtvis hindrade kvinnors
deltagande i idrott, det försiggick till delen istörstaattmen
oorganiserad form, d.v.s. inte i regi idrottsförening. Det verkadeav en
också livsstil fram där kvinnorväxte försökte förenasom om en ny
aktiviteter och inom flera livsområden samtidigt. Deengagemang
försökte realisera vad Kirsti Pedersen har kallat ett trippel-
löpPedersen 1989. Framväxten den oorganiserade, flexibla ochav
icke förpliktigande formen idrott kan tolkas resultatettav som av
kvinnors individuella anpassning till de betingelser erbjudssom av
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initiativ tillKvinnor måste självaidrottssamhället.familjen och ta att
måste sina möjligheterträning. skapaorganisera sin De egnaegen

omorganisera inom deomprioritera ochatt ramar somgenom
resultat kvinnorerbjuder. stödsarbetsdelning Dettatraditionell attav

inte förfritidsaktiviteter på demi sätt utsätterförefaller delta ett som
kvinnor deltar ikollektiva motstånd,ochindividuellamäns utan

deför kvinnor delta Dessutom äraktiviteter det är attaccepteratsom
väldigt lite konsekvenser förfårsådant det mänsaktiva på sätt attett

och oorganiserat iregelbundetkvinnorfritidsliv. Genom tränaratt
aktiviteter där andra inte beroendedeltar i och ärnärmiljön och utövar

kvinnor inordnar sig iundvikas. Attkonflikterkanderas närvaro,
villkor, uttryck förfungerar på andrastill andra och ärförhållande ett

Å inte ifrån dettasidan ska bortseunderordning. andrakvinnors attman
uttryck föridrottslig aktivitet kandeltagande iökande ettvara en ny

cirka tio årskrev för sedan.något Kirsti Pedersenkvinnoidentitet, om
idag vi den organiseradeNär talardå idrottandetHur ut omser

ungefär 40distriktsförbundRiksidrottsförbund, special- och äridrotten
sigprocenttal avspeglar dockkvinnor. Dettamedlemmarnaprocent av

ledare. kan ställa sigdomare eller Manstyrelser, blandinte i tränare,
få så här.det skallfrågan hur länge vara

medlemsutvecklingen i de olikaanalysvisar ocksåI Norge en av
något, så har det skettkvinnoandelen har ökatspecialförbunden näratt

kvinnoandelen gått tillbakabort Korpen harTarinom Korpen. man
fysiskt aktiva förr. Vidarekvinnorår, är änunder atttrots mersenare

idrotter.utspridda på många fler olika Avde manliga medlemmarnaär
för några år sedan under 100047specialförbund hadealla procent

siffra förmotsvarandemedlemmar, medan mänkvinnliga var
llprocent.

har utvecklingen de åreni många andra länderochI Norge senaste
aktiva de aktivaflera kvinnor idrottsutövare,gått är ärmot att men

landsomfattande undersökning frånorganiserade idrotten. Enutanför den
kvinnor lika fysiskt aktiva norska1992 visade norska män.äratt som

möjligen andra nordiska ländernamed Finland och deTillsammans är
på område. Undersökning visade kvinnor 61unika i världen dettavi att

59 Aktivitet definierades härlika aktiva procent.procent mänsomvar
Aktiviteten sjönkminst gång vecka. mednågot gjorde perensom man
könsskillnader.fanns inga betydande Dettaålder, detstigande men

trettio femtio år lika fysisktkvinnor ochi praktiken ärinnebär överatt
aktiviterna iålder. populärai Deaktiva män mestsammasom
eller vandra,tur,d.v.s. långpromeneraundersökningen attvar

aerobics och dans.syssla medjogga och attatt
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finnsDet fler idrottsligt aktiva kvinnor utanför idrottsförbunden än
innanför, i synnerhet bland kvinnor 50 år där 70över demprocent av

de cirka gång itränar veckan inte medlem i någonärattsom uppger en
idrottsförening MMI 1992. Jag skulle det gäller iäventro att samma
Sverige.

Varför det så här Varför kvinnor,är deär regelbundetnär är aktiva
Ärmotionärer, inte med i idrottsföreningarnai lika hög grad månsom

för idrottendet inte har något erbjuda kvinnor eller fördetatt äratt att
det existerande utbudet inte kvinnor, inte attraktivtär förpassar nog
kvinnor

Kvinnor och olika och harmån är skilda erfarenheter. Därför detär
logiskt de kanske också olikahar uppfattningar och upplevelseratt om

idrott. Låt mig exempel. Norges Idrettsforbund genomfördeettav ge
1992 värderingsundersökning. Den huvudsakliga slutledningenstoren

det inte fanns någon skillnad mellan kvinnors och påatt mänsvar syn
idrottens värde. Vissa kvinnor fann detta märkligt, och jag ombads att

mig analys vissa dessa data. Slutledningen delvista an en av av var
riktig, jag vill hävda har något med de frågorgöraatt attmen svaren

ställer och därefter vilka analyser Engör. analysnärmareman man av
uppgifterna visade till exempel ochnär kvinnor fyllamän ska iatt
påståendet Idrottslaget bör så det fler kvinnoräratt satsa än-----

skapa idrottsglädjemän och flera kvinnormän änsom svarar som
konkurrens och prestationsutveckling. Denna könsskillnadsvarar

gällde antingen medlem idrottsförening eller inte och denman var av en
enligt min åsikt fundamental.är Det helt klartär idrottsföreningatt en

har mål skapa idrottsglädje drivs på heltsättatt ärettsom som som
olikt konkurrens och prestationsutveckling deten som ser som
viktigaste.

Men då idrotten styrdär och utvecklad det viktigtmän är attav
Ärfråganställa hur idrott på kvinnors premisser detut.om en ser

möjligt ha kvinnoperspektiv på idrotten Norges idrottsförbundatt ett
har definierat sådant på följande vis:ett

kvinnorsAtt vardaglivssituation hänsyn till vid planering ochtas-
aktiviteter.arrangemang av

Att kvinnorna själva får diktera villkoren för sin aktivitet innehåll- -
och organisering

kvinnorsAtt värderingar, kunskaper och erfarenhet hörsammas i-
organisationen, och värderas lika högt mäns.som
Tyvärr detta inte så lätt i praktiken,är något bland hängerannatsom

med vi har så lite forskning och liten kunskap kvinnorattsamman om
och idrott och särskilt lite vi kvinnors erfarenheter inom idrotten.vet om

Jag arbetar för närvarande med komparativt forskningsprojektett
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and meaning of in the lives ofThe experiencemed titeln sport
vilka erfarenheterförsöka reda på socialawomen. Avsikten är att ta

försökaidrottskvinnor har, d.v.s vadindividuella utrönaoch attsom
liv. samband med detta jagegentligen betyder i kvinnors l haridrotten

från två klubbar ielitfotbollsspelare allsvenskan.intervjuat nio svenska
i det svenska landslaget. De alla 23nio har fem spelat ärdessa överAv

följaktligen myckettidigt med sin idrot, och de harår, började att
samtliga heltid.från studerar, arbetar Detta tillberätta. Bortsett en som

manliga kolleger i förening, också de ifrån derasskillnad samma
halvproffs.proffs ellerallsvenskan, ärsom

bäst med fotboll, svarade allafrågan vad de tycker nästanPå ärom
lag de skattar högst.gemenskapen och Endet är ettattatt somvara

det så här:uttrycker

alltihopa Den här känslan0rdJag över åretttror att engagemang.-
plus ledare, plus styrelse och jobbar fördet 20 stycken,äratt en somav

så mycket tid det ändåsak. Och läggeroch enormtner somsammaen
lyckas och vinna och få upplevasedan få känna känslanOchär. attav

något helt, ja, det går inte beskrivakänslan tillsammans. Detden är att
riktigt.

fåttelitidrottskvinnor de har mycketuppleverDessa ut attatt av vara
självförtroende.i form ökati idrotten, i synnerhetmed av

mig vill jag påstå uhm. innan attjagIdrotten har uppfostrat Jag sa-
har lärt mig leda, jag har lärt migsjäliförtroende, jaghar fått attett

samtidigt kunna individ, vågaumgås i attattatt men vara enen grupp,
själv.migvara

liknandeuttrycker detEn sätt:annan

självförtroende och självkänsla, jo, det har det faktiskt.Stärkt ens-
hjälpt mig väldigt mycket. har mått dåligt såVäldigt mycket, Ja, man

har alltid funnits där familjfotbollen, fotbollen juhar nästansom en
kan säga.man

positiva erfarenheter.idrottstjejerna har inte enbart EnMen
inte bliflera dem upplevesenerfarenhet ärnämner tagenattavsom av

allvar.

har hänt mig, visarså många sakerkanJag nämna attsom som man-
åt fotboll. .detvanligastedet på vilket jag miginte värderar sätt ägnar

.
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hindret inom damfotbollen är har folk runtomkring sigatt man som
till de intesäger tycker det är läggervärtatt såatten att man ner

mycket tid och energi på fotboll. Fotboll betyder så mycket försom
mig.... Jag blir lika frustrerad varje gång jag hamnar i sådana
situationer.

Upplevelsen inte riktigt bli på allvar, ochatt riktigtagenav att
fotboll fotboll,är mäns uttrycker idrottskvinnor i andraäven länder.
Detta speglar androcentrismen finns inom idrotten, vilket innebärsom

är och kvinnorsatt prestationersatt alltid skallmannen som norm
jämföras med mäns.

kollegaEn till mig, Mari-Kristin Sisjord, speciellt arbetar medsom
ungdomar, hävdar flickor sitt idrottsdeltagande läratt sig degenom att

mindreär värda pojkarän Sisjord 1994. Hon följande:säger

Jag inte dettasäger sker systematiskt eller överlagt,att detmen-
intråjfar episoder på detta bidrar tillsätt prägla flickornassom att
verklighetsuppfattning i förhållande till idrotten. Ser på elitidrotten
finns det många exempel på damlagen får sämre ekonomiska villkoratt

derasän män, idrottande inte blir på allvar påatt sätttaget samma som
mansidrotten. Damidrotten hellerär inte värd så mycket i reklam- och
sponsorsammanhang. Samma tendens finner på lägre nivåer och
bland ungdomar. Undersökningar visar pojkar ofta får bättreatt
träningsförhållanden och kvalificerade Dahlgrentränare ochmera
Dahlgren, 1990. Ett förhållande manligaär harannat tränareatt mer

och högre anseende kvinnligaän Knoppersstatus tränare 1987.

Alla kan väl eftersom kvinnor idrotten lär sigattenas om attgenom
de människor mindre värdaär enbart på grund sitt kön, har intesom av
bara idrotten, deäven tillutan idrotten,som ger ett stortpengar
problem.

Idrotten har traditionellt varit där kunnatmän markera sitten arena
avstånd till kvinnor fått sin maskulinitet bekräftad W hitsonsamt 1990.
Några därför konsekvens detta kvinnoratt är litenmöttmenar atten av
välvilja och också blivit direkt motarbetade inom idrotten. En annan
konsekvens idrottenär också till delatt prägladär vadstor av
amerikanerna kallar heterosexual hegemony, där heterosexualiteten är
central. Detta kombineras ofta med homofobi, d.v.s irrationellen en
fruktan för inte bara lesbiska kvinnor, också för kvinnor ärutan som
annorlunda. Det kan gälla exempelvis kvinnor går in på mänssom
områden i arbetslivet eller i idrotten. Dessa kvinnor blir ofta förutsatta
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Ävenanspelningar.och kränkandenegativa kommentarerolika typer av
för detta.svenska fotbollspelare1995, dessvärreidag, utsätts

emellan. visarsolidaritet kvinnorna Devisar starkintervjuerMina en
det problemkvinnornas,inte enbart ärproblemetockså är utan att ettatt

sigförefaller emellertid inte begränsaHomofobiidrottsrörelsen.för hela
samhället, vilketi det svenskaexisterartill idrotten, även uteutan

citat illustrerar.följande

har i laget och såfrågan hur mångaalltidjag fårJag, nästan om- Är härja hänt detdu lesbisk nej. Detinte mig:frågarjudär. De om
där det kommerfull eller något såntriktigtnågon ärär va, mensom

egentligen lesbiskadetnyfikna hur många ärde äralltid frågor, är som
och Eh,mycket rykten så. jagdet gåregentligen Föroch hur det är.

aldrig jagså då jagförut nästandettyckte attatt,att savar mernog
gång.då dömer de påförfotboll jagspelade når utattute, en envar

rykte, lyfterdet spridsskada idrottenkan år...detsom ett om manom-
Då kommerdetta viktigt.och tyckerfram det är attatt mammor,

fotboll. Och dåkan jagbarn spelatillåter sinaframförallt, inte attsom
till mig: du skamin hade Du,Tänktill mig själv.gå sagt nogmorsaom

jagflicka. Tänk vad mycketingenfotboll, för detspela görinte annan
mig, varför ska dåfotbollen harvadhade missat. Jag gett manser

i så fall.utestänga

tillsammansoch gårdet, sägerskojar närMellan utomoss-
balettdansöser....äratt

virus.smittas det detkanFöräldrar ettatttror om voreav somman-
spelar på den högsta nivån, därderas döttrarvill de inteDärför att

detpå på det härsig dem. Det sättet ärtjejer skulle kunna ärstörre ge
förutifrån, problemetkommerproblem. Detett oss sommen
till den högstaspelarna inte vågarde bästaidrottsklubb är att avancera

problem förnivån, det här är enormtett oss.

Waitz-loppetGrete5.2 en ny-
kvinnoidrottskultur

ellerfeministisk idrottmycket hurfunderatharJag en egenen
Gretestudiemitt arbete medskulle Ikvinnoidrottskultur ut. en avse
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jag kommit fram till detta omåttligtWaitz-loppet har populära loppatt
uttryck för just kvinnoidrottskultur.skulle kunna ettsom en egenses

för förstaGrete Waitz-loppet arrangerades gången i maj 1984. Det
initiativtagaren Grete Waitz, hela tidenuppkallat efter varitär som

i drygt femaktivt inblandad Loppet kilometer långtärarrangemanget.
året ungefär 3000 deltagare.hade det första Ett år hadeoch senare

stigit till 14.000, 1993 40.000deltagarantalet hade anmält sig och 1995
kvinnor får delta idet 46.000. Bara loppet, kallas världensöver somvar

kvinnolopp.största
Genomsnittsåldern i Grete Waitz-loppet 42 år 1995. Den yngstavar

åttiofyra.elva och den äldsta Detta något högredeltagaren ärvar en
genomsnittsålder den svenska tjejmilens, där genomsnittsåldern lågän

38 Många förknippar idrott med ungdom och specielltår. detta gäller
för i idrottsarrangemang. således intressantideltagande Det sig såär att

imånga äldre kvinnor deltar motionsloppen och det leder till raden
intefrågor: Varför har den traditionella idrotten klarat fångaatt upp

Ärfler kvinnor för fördessa det utbudet dåligt eller för detäratt attav
Ärinte kvinnor den organiserade idrotten intestorapassar grupper

kvinnovänlig nog Bedrivs den organiserade idrotten i för liten
Är1993utsträckning på kvinnors villkor gjorde jag observationeregna

i Grete Waitz-loppet. självdeltagarna Jag deltog och passade attav
intervjua kvinnor deltog iandra loppet.som

Allt talade jag med kvinnor, eller förallt sexton attsom vara mer
kvinnogrupper, eftersomexakt, det karaktäristiska för detta loppsexton

springer tillsammans.många kan ochDet dotter,är att vara mor
idrottsförening, kvinnorarbetskamrater, från organisationer såsomen

Röda eller Bondekvinnelaget. KvinnornaKorset kom från hela landet.
Några väldigt långt.hade En kom ända från Svalbard ochrest grupp
hade sång tillkomponerat dagens ära.en

intervjuade också kvinnliga officerareJag från den svenskaen grupp
vilketarmén, kunde på samtliga i takt. Deattses sprang samma

berättade de hade hört loppet norsk systerorganisation ochatt om av en
de hade på samtidigt träffa kvinnliganorska officerare.passat att

definitivt inteLoppet något för kvinnorär Janeutsom ser som
Fonda eller Vältränade fotomodeller, kvinnor med olikautansom
kroppsformer och i alla slags storlekar deltar. Karaktäristiskt ocksåär

imånga springer kostymer, utklädda till exempelvis fiskar, troll elleratt
häxor. Trollen berättade för mig de mödrar och döttrar utifrånatt var

alla varandra. frånlandet, kände Bortsett alla med för förstasom en, var
gången. Grete Waitz-loppet det enda lopp de deltog De hade medvar

såg framsig dragspel och kväll på i landets huvudstad.emot stanen
Häxorna representerade kvinnor.helt De seriösatypen annan av var
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och skulle dagen därpå ilöpare, delta Norges stafett,största
Holmenkollenstafetten. Närjag frågade varför de utklädda till häxor,var
berättade de de hade varit brudar förra året, och de från börjanatt att

klä sig till änkor, med såtänkt tyckte de det aning tidigt,ut att var en
dem uttryckte det. På frågan varför de deltog svaradesom en av en

alla kan viSkrattande väl klä och ställa till det litet. Enatt ut oss
från Norske Kvinners Sanitetsforening. Deannan grupp var var

tjugosammanlagt alla mellan 50 70 år.och De hade valt attpersoner,
i såha håret de skulle kunna känna igen varandra blandstor rosett atten

övriga 40.000 deltagarna.de
intressant observationEn statsministern och flestade våraattvar av

betydande ministrar deltog. kan viktigDetta signal, intemest vara en
minst förebilder för flickor kvinnor.ochsom unga

Vad gällde den fysiska prestationen observerade jag inte allaatt
många växlade mellan gå och springa. Dettautan att attsprang,

bekräftas intervjuerna och den enkätundersökning bland 2000av av av
deltagarna i 1995-års Grete Waitz-lopp jag genomförde på uppdragsom

de flesta joggarDär de och går fåarrangörerna. och deatt attav uppger
sprungit helahar vägen.

intervjuer jag gjorde kretsade kring tvåDe frågor: Varför deltog
kvinnorna i Grete Waitz-loppet Och vad trodde de orsaken till attvar
Grete Waitz-loppet hade blivit så populärt fanns mångaDet olika
orsaker till idelta loppet. Två aspekter gick igen i allanästan samtal.att

löparglädjen: Det roligt,Den kul, och denär andra rördeena var
loppets sociala karaktär. Som tillorsak loppets popularitetenorma
nämndes orsak: Det den sociala atmosfären, jag viär trorsamma
kvinnor gillar det bara kvinnor. Här kan alla delta,är deävenatt om
inte så aktiva. den sociala aspektenDet och någotär är göratt man
tillsammans. fritt,Det du. Dessa resultat bekräftasär åretsvetmera av
undersökning. viktigaste tillDen orsaken deltar upplevaäratt attman

speciella stämningen,den det fest.äratt som en
Vilka ansågs då orsakerna till Grete Waitz-loppets popularitetstora

vara Här anfördes skäl alla, ålder och fysisk konditionatt oavsettsom
form,eller kan delta, det inte så prestigeorienterat eller högtidligt,äratt

kvinnogemenskapen och den speciella atmosfären detgör ärsamt att att
roligt.

förståsHur skall dessa data Grete Waitz-loppetKan uttryckettvara
för kvinnoidrottskultur eller feministisk idrottskultur Min förstaenen
reflektion jag inte kan tänka mig motionslopp förär mänatt att ett
skulle ha utvecklats Det finns väldigt mångasätt.samma
motionslopp för jag har aldrig norska springamån, mänsettmen
utklädda, frivilligt välja gå emellanåt, sjunga Jag inteatt troro.s.v.
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skulle ha den viktigaste tillheller norska orsakenmän svarat attatt att
för det så roligt springa tillsammansde deltog i loppet att attvarvar

med så många andra män.
Waitz-loppet mångfald, vilket naturligt dåGrete ärrepresenterar en

40.000 kvinnor vilket också allakommer nästansamman, uppger som
till varför de deltar. sociala mening förefaller ocksåorsak Loppets

observationernaNågra bekräftas undersökningarav avvara gemensam.
visat kvinnorsi andra länder. Rosemary Deem har vänskap ochatt

förbetydelse såväl deras arbete deras fritidsysterskap har stor som
1988. the obvious enjoymentHon experienceDeem säger att women

readilyof other evident in all kinds ofin the womencompany
bekräftar Olofssonsleisure.. Andra det Eva doktorsavhandlingsamma..

kvinnligavisar till och med konkurrensidrotter ofta läggerutövareatt av
vidvikt vid idrottens sociala aspekt prestationen Olofssonänmer

undersökning från USA1989. berättar två lag skulleEn annan om som
kommitspela varandra och hade klä sig.överens attmot utsom om

spelade de med allvar och intensitet. deTrots detta Enstor av
intervjuades såg idrott möjlighet föramerikanska spelarna som som en
springa gång, vilket precismänniskor att skratta och vadärsamma

fokuserat påsker under Grete Waitz-loppet. En dansk studie harsom
uppfattningar fotbollsspelet. Kvinnorna föreföllkvinnors och mäns om
teknik styrka, medan fokuserade påintresserade än män mestmer av av

därför inflytandevinna. Könsspeciñka erfarenheter verkar ha på detatt
fotboll författaren.spelas,sätt menar

så exempel uttryck för: kvinnoidrottskultur,Vad dessaär en en
alternativ idrottskultur, kanske allt dettafeministisk idrottskultur, en

innehåller enligt min mening element frigörelse,Flera exemplenav av
förändring i sig. Exemplen kan också försök tillfrihet och ettses som

dekonstruktion rekonstruktion traditionellaoch denen aven
mansidrottsmodellen eller mansidrottskulturen. Sett från denna synvinkel

också Grete Waitz-loppet uttryck för feministiskkan ettvara en
idrottskultur, då det ifrågasätter och det etablerade detsättetutmanar

motionslopp. Tillmanliga sättet springa vilken grad detta kan haettatt
inflytande idrottens framtida utveckling fråga.är ett annan

Åström sin jämställdhetsarbetetGertrud skriveri utvärdering inomav
inte frågorna,idrott, kanske har ställt de eller visvensk rätta attatt man

Åström 1995.kanske inte har den kunskapen Eller det sårätta är att
idrotten själv så inkörd i sitt tänka på idrott förändring blirär sätt attatt

undringar historiasvårt vill med anledning dessa berättaJag av en ur
verkligheten.

Waitzloppet väldigt nöjda självaspringer Grete medDe ärsom
Resultaten visar 89loppet och med attarrangemanget. procent var



86 FastingKari SOU 1995:145

Ändåmycket nöjda eller nöjda med loppet. är bekymradearrangörerna
det så få springer Detta iöver är speglas önskan införaatt att ettsom

lopp tio kilometer, eftersom fem kilometer egentligen litet förär
kort det inte något riktigt lopp.är Deltagarna emellertid nöjdaär med-
fem kilometer vill inteoch det skall längre.att vara

Eftersom den organiserade idrotten i sig så könsbestämd, blirär den
intressanta frågan i framtiden kvinnor, kvinnor kreativaär ochom som

kan alternativt, får tillfälletänka påverka idrottens utveckling.attsom
inteDetta kan ske maktstrukturen inom idrotten ändras radikalt,utan att

eller går med starkare styrning idrotten, någotatt staten en av som
också möjligt.är

Slutligen det oftahävdas idrotten utmaning förär kvinnorna.att en-
Jag vill vända på det och kvinnornasäga bör utmaning föratt vara en
idrotten.

Denna artikel bygger på Kari Fastings muntliga anförande.
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Kommittédirektiv

offentligaFördelningen Dir.resurserav

fritidsverksamhetentill ettur 1995:74
jämställdhetsperspektiv

maj 1995regeringssammanträde den llvidBeslut

Sammanfattning uppdragetav

kartläggaförtillkallassärskild utredareEn att
analyseraochkvinnor ochförfritidsverksamheten män

verksamhetsådantilloffentliga ettfördelningen urresurserav
förändringarföreslå deUtredaren skalljämställdhetsperspektiv.

motiverar.analysenresultatet avsom

Bakgrund

valpersonligafrågagradi högtillbringasfritidenHur är omen
bakgrundsfaktorerSocialaförutsättningar.individuellaoch som

förockså betydelseutbildning harochuppväxtvillkor
fritidsverksamhet.människors

olikafritidsverksamhetoch stimulerarStaten stöder genom
övrigaoch detidrottsrörelsenbådestatsbidrag tillformer av

förnyelse-projektstöd tillutgårfallföreningslivet. I vissa även
utvecklingsverksamhet.och

nivånkommunalapå denframför alltDet är som
Enprioriteringaroch lokalautformasverksamheter görs.

skalldekommunala satsningarnautgångspunkt för de är att
för medborgarna.levnadsförhållandengodatill skapabidra att

tillfinansieras 90fritidssektomkommunala procentDen av
nettoutgifternakommunaladeskattemedel. Cirka 5 procent av
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kommersektor. Därtilldriftskostnader till dennaavser
huvudsakform och ombyggnader. Iinvesteringar i gärav ny-

för fritidsverksamhet. I dentill anläggningarresurserna
ochoftare pojkarallmänna debatten hävdas det män änäratt

aktiviteterna i dessaoch kvinnor deltar iflickor som
anläggningar.

både kvinnor ochFöreningslivets verksamhet män.engagerar
föreningslivetmed statsbidragen tillövergripande målEtt är

jämställdhet mellan könen. Rekryteringenockså främjaatt av
föreningslivet har undermedlemmar till stagneratsenarenya

sökerFramför allt det flickor och kvinnoroch minskat. är som
verksamheter. del dock för motverkasig till andra En görs att

genomförUngdomsstyrelsen tillsammans meddessa tendenser.
för stärkaungdomsorganisationema särskild satsning atten

arvsfonden fördelarflickors roll i föreningslivet. Allmänna
nyskapandeockså stöd till föreningar vill prövasom

verksamhet för bl.a. flickor.
omfattandesvenska idrottsrörelsen bedriverDen en

mångaverksamhet framför allt ungdomar. Blandsom engagerar
pojkarna ochhögstadieungdomar cirka 60 40är procent av

flera idrottsföreningar.flickorna med i ellerprocent av en
kvinnor ofta fårVissa uppgifter tyder flickor ochpä att

och för sina verksamheter. Enligttider mötesplatsersämre en
Fritid Stockholm lämnat storstadsungdomarsrapport som om

framhållsförändrade fritidsvanor mellan åren och 19911985 att
Som skälflickor och kvinnor den etablerade idrotten.överger

etablerade idrotten inte gåttbl.a. det inom den attattuppges
förena idrott och social samvaro.

förIdrottsrörelsen har mål hursatt egna en merupp
jämställdhets-jämställd idrott skall kunna uppnås och

skall utvärderas vid kommande riksidrottsmöteprogrammet
hösten 1995.

indirekta för olikafinns således mål direkta ochDet - -
följs utifrånverksamheter inom fritidssektom. Resultaten upp

också samlad resultat-varje sådant mål det behövs enmen
utifrånuppföljning hela fritidssektom jämställdhets-ettav

perspektiv.
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jämställdhetspolitikenförmåletövergripande är attDet
ochskyldigheterrättigheter,ha likaskallochkvinnor män

ekonomiskafördelningjämliksamhället. Enimöjligheter av
viktigsamhällssektorerolikainom är enresurser

och kvinnor intepå flickorMycket tyderjämställdhetsfråga. att
offentligadeoch tillpojkartillgånglika mänhar stor som

fritidssektom.inomresurserna
kunskapfördjupadfåbehovfinnsDet attett omenav

finansieradoffentligtanvändningoch kvinnorsflickors av
derasutsträckning denvilkenoch ifritidsverksamhet motsvarar

och behov.intressen
utredare kartläggasärskildbörbakgrunddennaMot en

och analyserarespektivekvinnorfritidsverksamheten för män
verksamhettill sådanoffentligafördelningen etturresurserav

förändringarföreslå deskalljämställdhetsperspektiv. Utredaren
motiverar.analysenresultatet avsom

Utredningsuppdraget

ochför kvinnorfritidsverksamhetenKartläggning mänav

särskiltminskar detoffentligadär detid ärI resursernaen
målförhållande till deeffektiv ianvändningen blirangeläget att
ochfritidsvanorochkvinnorsStudierställts mänsavupp.som

skall, såutsträckning. Utredarenfinns i vissfritidsverksamheter
befintliga studierutgångspunkt frånmöjligt, meddetlångt är

Vid behovkvinnor ochfritidsverksamheten förkartlägga män.
Utredarengenomföras.kartläggningarkompletterandeskall

könsskillnaderbelysa dekartläggningenledningskall med av
fritidsverksamhet.ochkvinnorsfinns i fråga mänsomsom

frågeställningar:behandla följandeskallUtredaren

och kvinnorför flickortypiskafritidsverksamheterVilka är-
mänpojkar ochrespektive

finansieradefritidsverksamheterdessaHur är-
individenför enskildakostnaderna denVilka är-

respektivekvinnorsflickors ochfinns tillorsakerVilka-
fritidsverksamhetvalochpojkars mäns av
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offentliga till kvinnor ochAnalys fördelning av resurserav
män

sammanställning de samladeskallUtredaren göra aven
fritidssektom och analysera huroffentliga resurser som avser

med den fritidsverksamhetdessa satsningar överensstämmer
och respektive pojkar och bedriver.flickor kvinnor mänsom

skall utredaren undersöka deSom led i detta arbeteett
fritidssektomoffentliga fördelning inom iresursernas

någotkommuner och föreningar. Utredaren bör belysa om av
fördelning och i sådana fallkönen inissgynnas i denna närmare

orsakerna till och huranalysera detta övervägasamt om
kan ske. detta sammanhangomprioriteringar Iav resurserna

också ochskall utredaren studera andelen kvinnor imän
beslutande positioner.

Även fritidsverksamhetoffentliga satsas somom resurser
båda ovanligt formerna ellervänder sig till könen det inteär att

fritidsverksamhet utgår från värderingarledningen av en som
flickors och kvinnors intressen ochinte alltid medstämmer
därför och hurbehov. Utredaren skall särskilt beakta om

behovet metoder ochtillgodoseravsättsresurser som av nya
utveckling innebärförnyelse i syfte stimuleraatt en som en mer

fritidsverksamhet.jämställd
Utredaren bör också studera vilka satsningar gjorts närsom

respektivegäller forskning kvinnorsdet mänsom
fritidsverksamhet. vilken utsträckning fokuseras på frågorI som

idrotten eller andragäller kvinnors villkor inomt.ex.
verksamheter

föreslå de förändringar resultatetUtredaren skall som av
analysen motiverar.
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bedrivasHur arbetet skall

skall ha kontaktUtredaren med den särskilda utredningen dir.
fördelningen1994:102 ekonomisk makt ochom av

ekonomiska mellan kvinnor och män.resurser
Utredaren skall beakta regeringens direktiv till samtliga

kommittéer och särskilda utredare offentligaprövaatt
åtaganden dir. 1994:23 redovisa regionalpolitiskasamt
konsekvenser dir. 1992:50.

Tidsplan

Uppdraget skall redovisas den december31 1995.senast

Civildepartementet
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19.Ett säkraresamhälle.Fö. utgifter för administration.Fi.-20.Utan Sverige.Fö. 57. Förslag internationelltflygsäkerhets-stannar ettom
21.Staden Fö. universiteti Norrköping-Linköping.U.vattenutanvatten.
22.Radioaktiva slår jordbrukämnen i Skåne.Fö. 58.Kompetensoch kunskapsutveckling yrkes-ut om-23.Brist elektronikkomponenter.Fö. roller och arbetsfältinom socialtjänsten.S.
24.GasmolnlamslårUppsala.Fö. 59.Ohälsoförsäkringoch Samhällsekonomi
25.Samordnadoch integreradtågtrafik olika aspekter modeller, finansiering-Arlandabananoch i Mälardalsregionen.K. och incitament.S.
26.Underhâllsbidragoch bidragsförskott, 60.Kvinnofrid. Del A+B. S.

Del A ochDel B. S. 61. Myndighetsutövningvid medborgarkontor.C.
27.Regionalframtid bilagor. C. 62. Ett Skåne.M.+ renat

Översyn28.Lagen vissainternationellasanktioner 63. skattereglernaför stiftelseroch ideellaom av
UD.översyn. föreningar. Fi.en-

29.Civilt bruk försvarets 64.Klimatförändringari trafikpolitiken. K.av resurser-regelverken,erfarenheter,helikoptrar. Fö. 65.Näringslivetstvistlösning.Ju.
Alkylat30. och Miljöklassning bensin.M. 66.Polisensanvändning övervakningskamerorvidav av

31.Ett vidareutvecklatmiljöklassystemi EU. M. förundersökning.Ju.
32. IT och verksamhetsförnyelseinom rättsväsendet. 67. Naturgrusskatt, Fi.m.m.

Förslagtill samverkansformer.Ju. 68. IT-kommissionensarbetsprogram1995-96.SB.nya
33.Ersättningför ideell skadavid personskada.Ju. 69.Betaltjänster.Fi.
34.Kompetensför strukturomvandling.A. 70.Allmännakommunikationer för alla K.-35. Avgifter inom handikappomrâdet.S. 71.Behörighetoch Urval. Förslagtill regler förnya
36. Förmånerochsanktioner samladredovisning. antagningtill Universitetoch högskolor.U.en-

Fi. 72.Svenskainsatserför internationellkatastrof-och
37. Várt dagligablad stödtill svenskdagspress.Ku. flyktinghjälp. Kartläggning,analysoch förslag.-
38. Yrkeshögskolan Kvalificerad eftergymnasial Fö.-

yrkesutbildning.U. Ett aktiebolagför servicetill universitetoch.39.Somereflections SwedishLabourMarket högskolor U.on m.m.
Policy. A. .LägenhetsdataFi.
Någrautländskaforskares svensk .Svenskflyktingpolitik globalti perspektiv.A.syn
arbetsmarknadspolitik.A. Arbetetill invandrare.A..
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regeringskonferens 108.Ny ellag. N.77. EU:sRösterom
Likvärdig utbildning lika villkor.hearingmedorganisationsföreträdare, 109. U.- viljan förståoch forskare.UD. 110.Viljan ochdebattörer att attveta -
Kön, makt och denkvinnovetenskapliga78.Den svenskarymdverksamheten.N.
utmaningeni högreutbildning. U.79. Vårdnad,boendeoch JU.umgänge.

regeringskonferensen Omvärld, säkerhet,försvar.80. EU 1996 lll.om
Frågor andra inför regerings-institutionernas EU:s pelarerapporter om-
konferensen1996.synpunkteri övriga medlemsländer.UD. UD.-

sjöfart näring for framtiden.8 Ny rättshjälpslagoch andrabestämmelser 112.Svenskom -. Bilagor.rättsligtbistånd.Ju. K.+
Friståendegymnasieskolor.U.82.Finansieringslösningarför Göteborgs-och 113.
Indirekt tobaksreklam.S.Dennisöverenskommelserna.K. 114.
Ny lag europeiskaföretagsrád.83.EU-kandidater 12länder kanbli EU:s 115. A.som om- Jämställdhet116. mål i utvecklingssamarbetet.UD.medlemmar.UD. ettnya

84.Kulturpolitikensinriktning. 117.Jordbrukoch konkurrens jordbruketsställning iKu. -
84.Kulturpolitikensinriktning i korthet. Ku. svenskoch europeiskkonkurrensrätt.Jo.-

118.Totalförsvarspliktiga 95. utvärdering de85.Tjugo árs kulturpolitik 1974-1994.Ku. Enm av
86.Dokumentationoch socialtjänstregister. totalförsvarspliktigasmedinflytandeoch derasS. av
87.Försäkringsrörelsei förändring Fi. socialaoch ekonomiskasituationunder

mångfalden. grundutbildningen.88. Den brukade Del l+2. Jo. Fö.
Ändringar89.Svenskari EU-tjänst.Fi. 119. i hyresförhandlingslagen.
Hyresgästintlytande.Kämavfall ochMiljö. M. vid ombyggnad Ju.m.m.

91. reformeratstraffsystem. 120.TV ochutbildning. U.Ett Del l-III. Ju.
forskningen.92.EG:s arbetstidsdirektivoch desskonsekvenserför 121.Riksdagen,regeringenoch U.

122.Reformdet svenskaregelsystemet.A. S.recept.
93.Omprövning statligaåtaganden.Fi. 123.Subsidiaritetsprincipeni EU. UD.av

reformerathovrättsförfarande.94.Personalavveckling,utbildningoch beskattning. 124.Ett Ju.
Fi. 125.Finansiellverksamheti kris ochkrig. Fi.

95.Hälsodataregister Várdregister.S. 126.Kostnaderför denstatligaassistansersättningen.S.-
96. Europainformation.Jordensklimat förändras.En analys hotbild 127.Framtidacentral UD.av

och globalaátgärdsstrategier. 128.Kulturegendomaroch kulturföremál.M. KU.
97.Miljöklassning 129.En styrandekrigsorganisation.Om avsikternamedsnöskotrar.M.av

FÖ.98. LEMO-reformen.1990-taletsbostadsmarknad
första Sverigeiutvärdering.N. 130. EU makt, öppenhet,kontroll.en- -

99.SMHI:s verksamhetsform Sammanfattning seminariumiK. septemberettav
100.Hållbar 1995.utvecklingi landetsfjällområden.M. UD.
l0l .Ett Enklare effektivare.utvidgatEU möjligheterochproblem. 131. och Om EU:s komplexitet-

Sammanfattning ochmaktbalanser.hearingi augusti1995. UD.av en
UtvidgningUD. 132. och samspel.EU:s östintegrationur

102.MedborgarnasEU frihet ochsäkerhet historisktoch ekonomisktperspektiv.Förhållandet-
Frågor unionens inför regerings- smástat stormakt svensktidentitetsbyte.UD.tredjepelareom :-
konferensen1996. 133.BostadsbidragenUD.

103.Föräldrari självförvaltande effektivareskolor. U. inkomstprövning-
104.Skattereformen1990-1991.En utvärdering.Fi. besparingar.S.-Åtgärder105.Konkurrensi balans. för 134.Verklig ledning obegränsadskattskyldighetförökad -

konkurrensneutralitet offentlig juridiska personer Fi.vid prissättning
UbátsfráganN. 135. 1981-1994.Fö.m.m.

106.Rapporteringsskyldighetför revisorer i finansiella 136.Rättsväsendetsresultat såkandet redovisas.-
företag.Fi. Ett förslagtill modell för samladen

107.Avbytarverksamhetens resultatredovisning.organisationoch Ju.
finansiering.Jo.
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137.Kapitalförlusteroch organisationskostnadervid
beskattningen.Fi.

138.Depanementskontoretstatsrådsarbeteutanför-
regeringskansliet.SB.

139.Omställning energisystemet.N.av
140.Omställning energisystemet.av

Underlagsbilagor,del l-4. N.
141.Folkbildningoch vuxenstudier.

Rekrytering,Omfattning,Erfarenheter.U.
142. röja hinder förAtt Samverkan Egenmakt- -

Arbetslinjen.S.
143.Vissavalfrâgor. friaDen nomineringsrätten-Partisymboler valsedlar Valkretsindelning-

vid riksdagsval.Ju.
Utjämning144. intäkteroch kostnaderinomav
Svenskakyrkan Tabeller. C.+

145.Fria val Om kön, maktoch fritid. C.
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Statsrådsberedningen Omvärld, säkerhet,försvar.
Frågor EUzsandrapelareinför regerings-om1995-96.IT-kommissionensarbetsprogram [68] konferensen1996. [111]utanförDepartementskontoret statsrádsarbete- Jämställdhet mál i utvecklingssamarbetet.[116]ettregeringskansliet.[138] Subsidiaritetsprincipeni EU. [123]
FramtidacentralEuropainformation.[127]Justitiedepartementet
Sverigei EU makt, öppenhet,kontroll.-Pensionsrättigheter bodelning.och [8] Sammanfattning seminariumi september1995.ettavNya konsumentregler. [130]lT och verksamhetsförnyelseinom rättsväsendet. Enklareocheffektivare.Om EU:s komplexitetFörslagtill samverkansformer.[32]nya och maktbalanser.[131]Ersättningför ideell skadavid personskada.[33] Utvidgningoch samspel.EU:s östintegrationurSambandetRedovisning Beskattning.[43]- historisktoch ekonomisktperspektiv.FörhållandetAktiebolagetsorganisation.[44] smástat stormakt svensktidentitetsbyte.[132]:-Tvángsmedelenligt 27 och 28 kap. RB

polislagen.[47]samt Försvarsdepartementet
Godtrosförvärv stöldgods [52]av Muskövarvetsframtid. [6]Näringslivetstvistlösning. [65] ekonomi.Analys Försvarsmaktens [13]avPolisensanvändning övervakningskamerorvidav Ett säkraresamhälle.[19]förundersökning.[66]

Utan Sverige.[20]stannarVårdnad,boendeoch umgänge.[79]
Staden [21]vattenutanvatten.Ny rättshjälpslagoch andrabestämmelserom Radioaktiva slår jordbruk i Skåne.[22]ämnen uträttsligt bistånd.[81]
Brist på elektronikkomponenter.[23]Ett reformeratstraffsystem.Del I-III. [91] GasmolnlamslârUppsala.[24]Ändringar i hyresförhandlingslagen.
Civilt bruk försvaretsav resurserHyresgästinflytande -vid ombyggnad [119]m.m. erfarenheter,regelverken, helikoptrar. [29]Ett reformerathovrättsförfarande.[124] Samverkanför fred. rättsligaregleringen.Den [53]Rättsväsendetsresultat så det redovisas.kan- Svenskainsatserför internationellkatastrof-ochEtt förslagtill modell för samladen flyktinghjälp. Kartläggning, förslag.analysoch [72]resultatredovisning.[136] Totalförsvarspliktiga 95. utvärderingEn dem avVissavalfrâgor. friaDen nomineringsrätten- totalförsvarspliktigasmedinflytandeoch derasavPartisymboler valsedlar Valkretsindelning- socialaoch ekonomiskasituationundervid riksdagsval.[143] grundutbildningen.[118]
En styrandekrigsorganisation.Om avsikternamedUtrikesdepartementet
LEMO-reformen. [129]Lagen vissainternationellasanktionerom Ubåtsfrâgan1981-1994.[135][28]översyn.en-

Röster EUzsregeringskonferensom Socialdepartementet
hearingmedorganisationsföreträdare,debattörer- Vârdenssvåraval.forskare.och [77] slutbetänkande Prioriteringsutredningen.[5]avregeringskonferensenEU 1996om Könshandeln.[15]institutionernasrapporter- Socialtarbete prostitutioneni Sverige.[16]motsynpunkteri övriga medlemsländer.[80]- prostitution.Homosexuell [17]EU-kandidater 12länder kanbli EU:ssom- bidragsförskott,Underhállsbidragochmedlemmar.[83]nya Del ochDel [26]A B.Ett utvidgat möjligheterEU ochproblem.- Avgifter inom handikappomrâdet.[35]Sammanfattning hearingi augusti1995.[101]av en Kompetensoch kunskapsutveckling yrkes-omMedborgarnas -EU frihet ochsäkerhet- roller och arbetsfältinom socialtjänsten.[58]Frågor unionenstredje införpelare regerings-om Ohälsoförsäkringoch samhällsekonomikonferensen1996. [102]

olika finansieringaspekter modeller,-
och incitament.[59]
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Verklig ledning obegränsadskattskyldighetförKvinnofrid. Del A+B. [60] -
Dokumentationoch socialtjänstregister.[86] juridiska personer [134]

Kapitalförluster organisationskostnadervidVárdregister. [95] ochHälsodataregister-
beskattningen.[137]Indirekt tobaksreklam.[114]

Reform [122]recept. UtbildningsdepartementetKostnaderför denstatligaassistansersättningen.[126]
Bostadsbidragen KvalificeradeftergymnasialYrkeshögskolan-effektivare inkomstprövning yrkesutbildning.[38]-

besparingar.[133] behörighetför högskolestudier.Allmän [41]-
hinder för Samverkan EgenmaktAtt röja internationelltflygsäkerhets-Förslag ett- - om

Arbetslinjen.[142] Norrköping-Linköping.[57]universiteti
Urval. Förslagtill regler förBehörighetoch nyaKommunikationsdepartementet till Universitetoch högskolor.[71]antagning

tågtrafik aktiebolagför servicetill universitetochSamordnadoch integrerad pá Ett
Mälardalsregionen. högskolor [73]Arlandabananoch i [25] m.m.

Älvsäkerhet. självförvaltande [103]Föräldrari skolor.[40]
utbildning lika villkor. [109]FramtidsanpassadGotlandstrafik.[42] Likvärdig

förståViljan ochviljanEG-anpassadekörkortsregler. [48] attatt veta -
kvinnovetenskapligaKlimatförändringar trafikpolitiken. [64] makt och deni Kön,
utbildning. [110]kommunikationer för alla [70] utmaningeni högreAllmänna -

Friståendegymnasieskolor.[113]Finansieringslösningarför Göteborgs-och
[120][82] TV ochutbildning.Dennisöverenskommelsema.

regeringen forskningen.[121]verksamhetsform[99] Riksdagen, ochSMHI:s
för framtiden. Folkbildningoch vuxenstudier.Svensksjöfart näring- Omfattning,Erfarenheter.[141]Rekrytering,Bilagor. [112]+

JordbruksdepartementetFinansdepartementet
mångfalden. [88]brukade Del 1+2.Gröndiesel miljö- ochhälsorisker.[3] Den- organisationoch1995. AvbytarverksamhetensLángtidsutredningen [4]

finansiering.[107]Fullt ekonomisktarbetsgivaransvar.[9]
Översyn jordbruketsställningiJordbrukoch konkurrensskattebrottslagen.[10]av -

europeiskkonkurrensrätt.[117]tidpunkterför svenskochMervärdesskatt Nya-
betalning.[12]redovisningoch

ArbetsmarknadsdepartementetFörmåneroch sanktioner samladredovisning.[36]en
inkomsterochutgifter. [49]Prognoseröver möjlighetför arbetslösa.[2]Arbetsföretag Enstatens ny-Förmåneroch sanktioner arbetsplatskontakterför arbetslösa.[7]Obligatoriska

utgifter för administration.[56] strukturomvandling.för [34]Kompetens-Översyn skattereglemaför stiftelseroch ideella LabourMarketreflections SwedishSomeav on
föreningar. [63] Policy. [39]
Naturgrusskatt, [67] forskares svenskNågrautländskam.m. syn
Betaltjänster.[69] arbetsmarknadspolitik.[39]
Lägenhetsdata.[74] och rättssäkerhetEffektivarestyrning

förändring [87]Försäkringsrörelsei asylprocessen.[46]i
Svenskari EU-tjänst.[89] för asylärenden.[55]Ett samlatverksamhetsansvar
Omprövning statligaåtaganden.[93] perspektiv.[75]Svenskflyktingpolitik i globaltav

utbildning beskattning.[94]Personalavveckling, och Arbetetill invandrare.[76]
utvärdering.Skattereformen1990-1991.En [104] förarbetstidsdirektivochdesskonsekvenserEG:s

förRapporteringsskyldighet revisorer i finansiella [92]det svenskaregelsystemet.
företag.[106] företagsrád.[115]Ny lag europeiskaom

i kris och krig. [125]Finansiellverksamhet
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Kulturdepartementet
Konst i offentlig miljö. [18]
Vårt dagligablad Pstödtill svenskdagspress.[37]-
Kulturpolitikens inriktning. [84]
Kulturpolitikensinriktning i korthet. [84]-

[85]Tjugo árs kulturpolitik 1974-1994.
kulturföremál.Kulturegendomaroch [128]

Näringsdepartementet
Ett renodlatnäringsförbud.[1]
Ny Elmarknad Bilagedel.[14]+
Elförsörjning i ofred. [51]
Den svenskaRymdverksamheten.[78]
1990-taletsbostadsmarknad

förstautvärdering.[98]en- ÅtgärderKonkurrensi balans. för ökad
konkurrensneutralitet offentligvid prissättningm. m.
[105]
Ny ellag. [108]
Omställning energisystemet.[139]av
Omställning energisystemet.av
Underlagsbilagor,del 1-4. [140]

Civildepartementet
Regionalframtid bilagor. [27]+
Myndighetsutövningvid medborgarkontor.[61]
Utjämning intäkteroch kostnaderinomav
Svenskakyrkan Tabeller. [144]+
Fria fritid.val Om kön, maktoch [145]

Miljödepartementet
Alkylat ochMiljöklassning bensin.[30]av
Ett vidareutvecklatmiljöklassystemi [31]EU.
Grundvattenskydd.[45]
Kunskapsläget kärnavfallsområdet1995.[50]
Fastighetsbildning uppgift för staten gemensam-
och kommun. [54]
Ett Skåne.[62]renat
Kärnavfall Miljö. [90]och
Jordensklimat förändras.En analys hotbildav
och globalaátgärdsstrategier.[96]
Miljöklassning Snöskotrar.[97]av
Hållbarutvecklingi landetstjällomrâden.[100]












