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SOU 1996:3

Till statsrådet Marita Ulvskog

Regeringen beslutade den 11 maj 1995 tillsätta kommittéatt meden
uppdrag utreda fördelning offentligaatt till fritidsverksamhetav resurser

jämställdhetsperspektiv C1995:O6.ett I enlighetur med beslutet
Åströmtillkallades Gertrud den 16 maj 1995 särskild utredare. Somsom

sekreterare förordnades Helén Lundkvist den 15 juni 1995. Kommittén
har antagit Fritidsutredningen.namnet

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

Som förordnades Anna Aspegren,byrådirektör,experter Siv Junback,
avdelningsdirektör, Britten Månsson-Wallin, kanslichef och Marianne
Söderberg, forsknings- och utvecklingschef.

Kommittén har i sitt arbete siganvänt kvinnoforskningens resultatav
och de erfarenheter arbetet för ökad jämställdhet harsom Medgett.
anledning uppdraget studera vilken forskningatt finnsav som om
kvinnors och fritidmäns anordnade kommittén konferens, Fritid ochen
Jämställdhet, den 31 oktober 1995. Som talare inbjöds professor
Rosemary Deem, Lancaster University, professor Kari Fasting,
Idrottshögskolan i Oslo, professor Karla Henderson, University of North
Carolina och beteendevetaren och journalisten Petra Ulmanen,
Stockholm. Kommunförbundet behjälpliga vid administrationenvar av

Översättarekonferensen. har varit Sheila Ghose. Konferensbidragen
presenteradesi kommitténs delbetänkande SOU 1995: 145 Fria val Om
kön, makt och fritid.

Kommittén har inventerat befintliga undersökningar människorsom
fritidsvanor. Dessutom har kommunundersökning gjorts,en egen
undersökning jämställd fritid, i form enkät tillom samtligaav en
kommuner. Undersökningen genomfördes i samarbete med
Kommunförbundet. Vidare har kommittén gjort specialstudie åttaen av
kommuner, Borås, Botkyrka, Eksjö, Eskilstuna, Forshaga, Jönköping,
Lund och Skellefteå, utifrån deras kultur- ochegna
fritidsvaneundersökningar. Kommittén har slutligen valt tvåut
kommuner, Skellefteå och Botkyrka, för fördjupade studier. Intervjuer
har genomförts med fritids- och kulturförvaltningscheferna i de båda
kommunerna. Jonas Persson och Anders Björkman vid
Idrottsekonomiskt IEC, har arbetatcentrum, med kartläggningen av
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åttai defritidssektorninomflickorochpojkarpåkostnader
kartlagtocksåIEC harkommunerna.specialstuderade

till idrotten.penningströmmarna
datakörningar övergjortuniversitet, harGöteborgsNorling,Ingemar

dettasedan relateratharkvinnoperspektiv. Hanfritidforskning urom
Fritid ochartikelnihälsafritid ochrelationenforskningsintill om

Blomdahl harUlfbetänkande.kvinnoperspektiv i dettarekreation ettur
skrivitWidegrenIngridmedsamarbeteiuppdragutredningens

påsatsningarnaoffentligadekvinnorMissgynnasartikeln av
fritidsomrâdet

förändring.iFritidslubetänkandekommittén sittöverlämnarHärmed
Kommitténs1996:3.SOUfritidsresurserfördelningochOm kön av

slutfört.uppdrag är nu

1996januariiStockholm
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l Inledning

Den svenska jämställdhetspolitiken har genomgått förändringarstora
under de åren. Det framföralltsenaste utmärker dessa förändringarsom

jämställdhetsfråganär iatt växande grad konkretiserasi sakpolitiskanu
områden. Vår utredning de offentliga fördelningom tillresursernas
fritidsverksamhet jämställdhetsperspektiv,ett ärur exempel påett en
sådan konkretisering.

Inom kvinnoforskningen har den förda jämställdhetspolitiken
analyserats. Ett exempel på sådan analys denär gjordes inomen som

för maktutredningen. Där formuleradesramen hypotesen "konflikteratt
mellan könen här transformeras till för hanterbara frågor".1Detsystemet
betyder i klartext sådant krav,att missnöje och intressensom motsatta
kanaliseras så befintliga ordningar inteatt störs. Traditionell svensk
jämställdhetspolitik kan beskrivas sådan upprätthållandesom en
transformeringskanal. Dess viktigaste kännetecken kan sammanfattas i
begreppen utbyggnad, sidoordning och allmängiltighet Kontentan av
detta har varit kvinnor sysslat med jämställdhetsfrågoratt i avgränsade

Detta har brutits. En grundläggande frågarum. förnu utredningen har
varit hur vi skapar fritidspolitik bygger jämställdheten ochsom som
genomförs sidoordnande tillbyggnationerutan och allmängiltigheter.

ritidsutredningenF har bas för analyser och förslag utgått frånsom en
de erfarenheter arbetet för ökad jämställdhet harsom Vi haren gett.
också använt de kunskaper och frågeställningaross av kvinnoforsk-som
ningen utvecklat. De teoretiska utgångspunkter utredningen använtsom
i planerandet och utförandet uppdraget förstär och främst teorierav om
makt och kön. Andra teoretiska infallsvinklar varit viktiga deärsom
tankegångar utvecklats erfarenhet skillnadochsom om

SOU 1990:44 Demokrati och makt i Sverige, Maktutredningens huvud-
83rapport s.

Åström,33e Gertrud, "Ut sidorummet" i Kvinnorepresentation.ur Magasin
jäniställdhetsprojekt. Socialdepartementet.om 1993

33e exempelvis SOU 1990:44, kap. Harding, Sandra red. Feminism and
Methodology, Indiana University Press, 1987, och Harding, Sandra Whose
Science vVhose knowledge Ithaca NY: Cornell University Press, 1991;
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förståelsenvidgaförsöktutgångslägetiredan avharUtredningen
utredningenbredadetspeglar somdess greppochfritid expertgrupp

funnitsävencivildepartementetförförutom representantharDärtagit.
Kommunför-Folkbildningsrådet,Ungdomsstyrelsen,förrepresentanter

skulleKulturrådet. RepresentanternaochRiksidrottsförbundetbundet,
Landstingsför-frånexempelvisfler,ännukunnatemellertid ha somvara

Naturvårdsverkettrossamfunden,friadeochKyrkanSvenskabundet,
tillbörjankansammansättning enenUtredningens somsesetc.

fritid.diskussionsektorsövergripande om
nivå harkommunalPåidrotten.idagdominerasFritidssektorn av

ochidrottfrågorhandhafttraditionellt omfritidsförvaltningarna
i deåterspeglatsocksåplacering harcentralaIdrottensfritidsgårdar.
hurundratharDenallmänheten.frånfåttutredningenförfrågningar som

betänkandetfrågor. Iliknandeochridhusochishallarmeddet utser
Detsektorer.andrafrånfrågorutförligare ånidrottsfrågornabehandlas

fortfarande ärdetdelvishistorien, attrefereradedenpådelvisberor
detberorslutligenochåterfinnsdefinitionfritidsbudgetarnadär persom

idrotten.statistikutarbetadeharinte somsektorerövrigapå sammaatt
exempelvis folk-sektorerövrigainteemellertid sombetyder attDet

meningsfullupplevelsemänniskorsviktig för enmindre avbildningen är
fritid.

Utredningsuppdraget

och mänskvinnorskartläggafickkommittén attuppdragDet varsom
fördelningenhuranalyseraochfritidsverksamheter attochfritidsvanor

bestodUppdragetoch mänkvinnor ut.tilloffentliga serresurserav
forskninggällerdetgjorts närsatsningarvilkastuderaiockså somatt

ocksåskulleSlutligenfritidsverksamhet.respektive mänskvinnorsom
behovetsåtillgängligafinns attmedel nyaavbeaktautredningen om

utvecklingstimulera motsyfte eniförnyelse attoch enmetoder
tillfredsställas.kanfritidsverksamhetjämställd

med,ituutredningen attarbetsuppgifter tog varförstaBland de som
fritids-internationellochsvenskforskningsöversikt överframta en
och deomfångettilllitenSverige äriFritidsforskningenforskning.

i Orebro,HögskolanPolitical Interest,andPowerJönasdottir, Anna Love
Cambridge, 1988;PolityContract,SexualTheCarole press,1991; Pateman,

University Press,PrincetonDijference,politicstheandIris JusticeYoung,
Kontrakt iÅström Hirdman, YvonneGertrudPrinceton, New Jersey; ,1992Bokförlag,Carlssonkris,
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forskare sig inomrör området återfinns på olika institutionersom och
organisationer. I andra länder, företrädesvis USA och England, är
fritidsforskning ämne med institutioner.ett eget Utomlands finnsegna
också feministisk fritidsforskning. Denna inriktningen saknas i princip
helt i Sverige. Det finns några få forskare verkar inom fritidsom-som
rådet och använder sig kvinnoperspektivsom ett de betecknasav men

något exempelvis idrottsforskare.annat,som
Utländska feministiska fritidsforskare har ifrågasatt fritidsbegreppets

giltighet och användbarhet för förstå vilka möjligheteratt olikasom
människor har för uppleva meningsfull fritid.att De kritiserar denen
tyngdpunkt på tid och aktivitet lagts fritidsbegreppeti Somligasom
forskare till och med begreppet äratt oanvändbart,menar eftersom ett
begrepp så tydligt utgår från verklighet, endastsom vissa delaren som

mänskligheten haft, bär normeringav vad det riktiga,ären av som av
vad kan räknas fritid och under vilka förhållandensom fritidsom kan

En intressantutövas. fråga hurär nyanserad definition fritiden mer av
skulle mening och innehållut fritidsbegreppetse som ochgav som
därigenom skärpte beskrivningen människas livssituation ochav en
möjligheter. Kapitel 2

Utredningen har inventerat de undersökningar finns vad visom om
sysslar med vår fritid. Vi har Statistiskaanvänt centralbyråns SCB
undersökningar levnadsförhållanden och kommunernas kultur-av och
fritidsvaneundersökningar. I SCB:s material finns uppgifter om vuxnas
fritidsvanor, medan de kommunala fritidsvaneundersökningarnai stort

uteslutande kartläggersett barns och ungdomars fritidsverksamheter.
Utredningen har också företagit flera undersökningar. En enkät-egna
undersökning riktades till landets samtliga kommuner. En specialstudie
har gjorts åtta kommuner, Borås, Botkyrka, Eksjö,av Eskilstuna,
Forshaga, Jönköping, Lund och Skellefteå och fördjupad studie haren
utförts i två kommuner, Botkyrka och Skellefteå. Kommunerna har i
mycket varierande grad gjort undersökningar fritidsvanor bland sinaom
medborgare. Det betyder många beslut detatt fritidspolitiska området
fattas ordentliga beslutsunderlagutan att finns. Majoriteten kommu-av

har aldrig gjort någon fritidsvaneundersökning.nerna Skellefteå
kommun har emellertid gjort stycken undertre ungefärlig tioårs-en
period och där finns också väl utvecklad fritidspolitik. Kapitel 3en

Det lättareär mäta verksamheteratt och aktiviteter än mätaatt
resursfördelning. Det återstår mycket innan det är möjligt medatt en
större säkerhet exakt uttala sig hur resursfördelningenom ut.ser

45e SOU 1995: 145 Fria val Om kön, makt och fritid
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ochmyndigheteriochtillresursfördelningeninventeratharUtredningen
Idrottsekonomiskt centrum,uppdragiocksåViorganisationer. gav

mellanfördelasfritidssektorninomkostnaderhurkartläggaIEC, att
utförtsharberäkningarna änhurärkandock sägas attVadkönen. som
högrenågotkvinnorsochFlickorskvinnor.ochflickormissgynnas

underrepresentationderasinteuppvägerkultursektorninomdeltagande
ochanläggningarnyttjandetdominerarMän avfritidssektorn.inom

inomstödetkommunaladetdelenden störstaditdet är aveftersom
fritids-delmindrefårkvinnordet avinnebärgår att enfritidssektorn

förenings-äraktiviteterimedärungdomar somDe somresurserna.
fritidssektorn,inomstödetkommunala mendetdelfår störredrivna av

ägdakommunaltiverksamhetsinbedriverdessutomdedet är som
ridningsåsomverksamheterFlickorsallrafår mest.anläggningar utsom

regi,offentligiutsträckningbegränsadifortfarandeåterfinnsoch dans
sådanautvecklat ävenochridhusbyggtkommunerfleraäven om

Luleå kan nämnas ettiHus somdär Dansensdans,verksamheter som
exempel.

detsigtillgodogörminstallraungdomarDen somavgrupp
frånflickoranläggningar ärochföreningartillstödetoffentliga

skiljasstatistiskt kanInvandrarflickor är somgruppsocialgrupp entre.
formautmaning attDet ärfritidsresurserna.nyttjare enlåga avut som

sigförhållerochskillnaderför somfritidspolitik utrymmegersomen
4Kapiteliakttas.kanfördelningarskevatill deaktivt som

rådandeundermänniskanenskilda attdenharmöjligheterVilka
verksamhetdentillframhitta somresursfördelningarochnormeringar

faktiskti denhandlingsutrymmeVilketmedsyssla gesvillhonjust
klass,etnicitet,kön,möjligheterochhinderVilkapolitiken gerförda

iskerförändringardeföreningslivet sometc Hur möterboendeort
finnsmöjlighetVilkenfritidsaktiviteterefterfråganiochsamhället av

vill Ut-depå det sättvill,deidrottdenfå utövakvinnorför att
ochGöteborgi pratatboxningslokalRedbergslidsbesöktharredningen

motståndDetkvinnliga boxare.licensierade somförstaSverigesmed
mycketpåminnerinternationellt,framförallt omboxning möter,kvinnlig

1900-helaunderidrott möttförintressemedkvinnormotstånddet som
skasjälvakvinnormotståndfunnits attmotalltidhar etttalet. Det
detboxas ärkvinnorOmvilket sätt.påochvill göravad deidentifiera
ochWaitz-loppeti Gretespringerkvinnor runt45.000ochdåligt om

viSåledes ärbra.hellerintedetgemytligt ärdetharochsjunger
5Kapitelmakt.ochkönfrågangamladenitillbaka om

resultatenförändringarföreslå deuppdragi somfick attUtredningen
förområdenviktigafleraidentifieratVi harmotiverar.analysenav

praktiskochnivåpolitiskövergripandepå enbådeförändring en
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konkret nivå. Förslagen syftar till konkretisering, omfördelning och
integrering. Kapitel 6

Utredningen har bett forskaren vid Göteborgs universitet, Ingemar
Norling, skriva förhållandetatt mellan fritid ochom hälsa utifrån en
datasökning han gjort kvinnoforskningsom på fritidsområdet.om
Utredningen har också bett Ulf Blomdahl vid Fritid Stockholm skrivaatt

de undersökningar han gjortom resursfördelning inom fritidsområdet.av
Fördjupningsdel
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2 Vad fritidär

Fritid är de begrepp vi använder förett bringa ordning och redaav att
på strukturernai våra liv och skilja det från det andra. Fritid kanut ena
definieras eller mindre snävt, eller mindre i för-avgränsatmer mer
hållande till andra delar livet. Det valetär frågor huravgörav av som
definitionen fenomenet blir. Forskare har således försökt definieraav att
fritidsbegreppet Ärutifrån rad olika frågeställningar. fritiden den tiden
då inte förvärvsarbetar Om inte har något förvärvsarbete,man harman

Ärdå heller ingen fritid exempelvis pensionärman en en person som
hela tiden bara har fritid eller detär helt saknar fritiden person som
Hur skulle nyanserad definition mening ochen mer utse som gav
innehåll fritidsbegreppet och därigenom skärpte beskrivningensom

människas livssituation och möjligheter Förav kunnaen att pro-
blematisera kvinnors fritid har det visat sig andra frågor måste ställasatt

deän traditionell fritidsforskning har sigrört med, exempelvissom hur
det obetalda arbetet förhåller sig till fritid. Fritid kan kanske inte ses
enbart utifrån tidsanvändningsaspekt erfarenhet haren utan som en som
värde för den enskilde

I detta kapitel diskuteras olika definitioner fritidsbegreppet, svenskav
och internationell fritidsforskning feministisk fritidsforskningsamt

tidsstudieroch i syftepresenteras ringa in fritiden ventileras.att
Framväxten det offentliga stödet till fritidsverksamheter och dessav
organisering beskrivs.

2.1 Fritidens framväxt och organisering
Fritidsforskarna tycks överens fritid företeelse ochattvara om som
begrepp är relativt modernt fenomenett vilket förknippatär med
industrialismens framväxt. Att begreppet kopplatär till industrialismen
innebär emellertid inte industrialismenatt människor fritidgett änmer
de haft i andra tider och samhällen. Antropologer brukar exempelvis
framhäva den nödvändiga arbetstidenatt i enkla jägar- och samlarsam-

Ävenhällen kort. arbetstidenytterst under antiken och medeltidenvar
brukar beskrivas begränsad med dagens mått Det fannsmätt. dåsom en
mängd arbetsfria religiösa högtider följa och det arbete utfördesatt som
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medhävdar till ochSociologeri livet.aktiviteterandramedintegrerades
arbetssfärenxifritidssfären änfram ivuxitkulturen snarareatt

bondesamhälle tillgick frånSverige1920 då1850periodenUnder -
samtidigtbefolkningsomflyttningskeddeindustrisamhälle stor somen

År 1850invånare.5,9 miljonermiljoner tillfrån 3,5ökadebefolkningen
stadsbor.°tredjedel1920i städer,svensktiondebodde envarmenvar

fabriksarbetareoch blevstädernain tillflyttadejordbrukarnaDet närvar
betalda arbetet.från detavgränsadessynliggiordes ochfritidensom

dennauttrycktfritid harungdomarsforskatHans-Erik Olson omsom
arbetsdagensvidfabriksvisslan ljödföljande Näruppdelning sätt:

sigkännajordbruksarbetaren,tilliindustriarbetaren,kundeslut motsats
ville.7 villkorförändradebeskrivninghan Detta ärvadfri göra avenatt

liv detkvinnorsbeskrivning ärförmöjligheter män,och avenmen som
belysts Evabrytningtid harsekelskiftetsträffande. Förrainte av

kvinnorna kvinnove-Medchanssportslig ettboken HarOlofsson i en
förhållandet mellanOlofssonundersökerperspektivtenskapligt

frånsamhällsomvandlingenidrottsrörelsen.Honochkvinnorna attmenar
sammanhängandedärmeddenindustrisamhälle ochbondesamhälle till

förförutsättningfritidocharbetstiditidentudelningen envarav
dettaibetydelsesådan. Denexpansionidrottens som rymssom

för Rentochkvinnor män.olika förväldigtdockkonstaterande är
litentiden hartudelningenvisatkvinnoforskningengenerellt har att av

möjlig-fritid harmänsOlofsson poängterarför kvinnor. attrelevans
detta förfamilj,ochför hemburitkvinnor attgjorts ansvaret menattav

fritidsverksamhettillmöjligheterinneburit desjälvakvinnorna att egna
fritidensbegränsatss historieskrivningenOlofsson visarstarkt att om

kvinnoroch ärlivsmönsteriutgångspunkt männenssin attframväxt tar
Även kvinnorartikel Missgynnaslyfter i sinBlomdahlUlfosynliga. av

kulturomrádet i dettaochpå fritids-satsningarnaojjfentligade
fokuseringenochkultursfärenidominansen mänframbetänkande, av

fritidssfären.framväxandei denpå män

Åberg,sPerlinski, kontorsdörreni R.fabriksgrinden ochutanförLivetM.,
omvandling, 1990industrisamhälle ired.

°SOU folkrörel-1986 årsBetänkandetillsammans.1987:33 Ju är avmer
291987.Stockholmseutredning. s.

7Olson, ,eller autonomiKontrollfiitid.ungdomensHans-Erik, ochStaten
121992,Lund s.

idrottsrörel-svenskachanssportslig Den8Olofsson, kvinnornaHarEva, en
institutionen,Pedagogiska Umeå1900-talet.underoch kvinnornasen

s.183universitet 1989.
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Hans-Erik Olson refererar den brittiska socialhistoriska forskningen
beskriver framväxten fritidsområdet kamp desssom formav som en om

innehålloch mellan borgarklass och arbetarklass. För borgarklassen blev
den dominerande strategin efter mitten 1800-talet anläggaattav
nyttoaspekter fritiden. Den skulle göras nyttig och upplyftande i syfte

förfina arbetarnas och förbättraatt deras hälsa. Borgarklassenvanor tog
sig plikten sörja för fritidens innehåll. Fritidenatt blev medelett att

uppnå andra ideella värden, inte värde i sig. Resultatet dennaett av
politik blev i England lekplatser, parker, söndagsskolor,att muséer och
bibliotek öppnades. Parallellt hade arbetarklassen sina fritidsarenoregna

fotbollsklubbar,med music-halls och sångföreningar förutom fackliga
och politiska organisationer. Kampen kan handlasägas kontroll ochom
autonomi, borgarklassens behov kontrollera arbetarklassenatt ochav
arbetarklassens fritidenbehov autonomi påav

För svenskt vidkommande föreningslivetväxte och de folkrörel-stora
såsom nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen,serna,

fram under slutet 1800-talet och början 1900-talet. Trots dennaav av
expansion stod dock antal människor utanför föreningslivet.ett stort För

systematisera och förklara varför människoratt går in i eller står utanför
föreningslivet, använder sig många forskare begreppen instrumentellav
och expressiv fritidsstil eller fritidsaktivitet. Instrumentell fritidsaktivitet

organiseradär utifrån deltagarna underordnar sig bestämdaatt och klart
uttalade mål, både långsiktiga och kortsiktiga. Den kräver föranmälning,
regelbundet deltagande och den tidsbunden.är En expressiv fritids-
aktivitet karaktäriseras inriktad på kortsiktiga mål.att Någonav vara
föhandsanmälan krävs inte och den heller inteär regelbunden eller tids-
bunden. Den instrumentella aktiviteten planeradär sådant sättett att
den uppställer hinder för varierat och fritt utövandeett närhelst det

den enskilde. Endast de kan binda sig till visst förbestämtpassar ettsom
deltagande kan med, vilket skulle kunna uttryckas så dennavara att typ

aktivitet kan sluten. Den expressiva fritidsaktivitetenav kananses vara
denutövas enskildenär själv har lust eller tid. Få hinder föruppreses

utövande, vilket gör denna aktivitetstyp skulle kunnaatt kallas öppen.
Exempel instrumentell fritidsaktivitet är delta i föreningslivet ochatt
exempel på expressiv fritidsaktivitet är gå på fritidsgård eller simhall.att

°Olson, Hans-Erik. Staten och ungdomens fritid. Kontroll eller autonomi
Lund 1992.5. 13f.
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ungdomsvårdskommitté bordesamhälletmenade attårs1939
före-nå debehov. Förfritidsstilarsdessabåda atttillgodoseförsöka

skullesamhälletkommitténföreslog satsaungdomarna attningslösa
fortfarandedådetHans-Erik Olsonverksamheten. attden öppna menar

Åtgärderna formuleradessida.samhälletsfrånkontrollhandlade om en
leddefritid,meningsfull etterbjudavilja utanutifråninte varatt enen

frånbortahålla demochungdomaruppfostraochkontrolleraviljani att
fördelnings-kriminalitet. tillkom ävenNågot rentalkohol och senare

inteungdomardeframhölls ävendetdäraspekter,politiska att som
skattemedeldefå delhadeföreningslivet rätti somdeltog att av

ungdoms-folkrörelsernasOlsonfritidsverksamhet. attsatsades menar
på tankenbyggdefritidsverksamheten,instrumentelladen omarbete,

fritids-expressiva och öppnadenmedanuppfostran,ideologi som
ideologi.uppfostrangrundtankeverksamhetens somvar

klassiskafolkrörelserna,arbetarrörelsen,väckelserörelsendeFörutom
1870-taletsig frånidrottsrörelsentillocksånykterhetsrörelsemväxteoch

simsällskap,Upsalaidrottsklubben,äldstadenframåt ävenoch om
1796. in-Idrotten,redangrundadesSimklubb,äldsta somvärldens

storstads-börjantillStorbritannien,frånidéerfluerades enenvarav
Göteborgbildades iidrottsföreningarnatidigadeMångaföreteelse. av

1903,bildadesRiksidrottsförbund, RF,SverigesStockholm. menoch
bildadesfriidrottsförbundetSvenskaspecialidrottsförbundet,förstadet

då arbeta-1930-talet1895. genombrottfickIdrottenårredan ett
idrotts-ochtill idrottensiganslöttidigaregrad äni högrerungdomen

landsbygden. skala komriktigtI storetablerades ävenföreningar
1960-talet.påförsti idrotteninungdomar

därefteroch kom1840-taletpåredanbörjansinFolkbildningen tog
Godtemplarnaverksamhet.ordinarierörelsernasolikaingå i deatt

dettasju betänkanden. Förungdomsvárdskommitté lämnade1939 års
speciellt rele-fritidsverksamhet,Ungdomens121947:SOUärresonemang

delföreningsliv,ungdomars är1945.22 Stöd átSOUAven avvant.
intresse.
HIbid, s.2l4
Ibid

folkrörelse.tillIdrottensSe 1974: vägLindrothexempelvis
UpsaliensaHistoricaStudia1915tillidrottsrörelsesvenskStudier i

involve-socialisation och1987:PatrikssonUppsala Göran60, ;
Gothoburgensis. Göteborg.Universitatisi idrott. Actaring

1994Riksidrottsförbundet.Sports Sweden.in

sou 331987:315.
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grundade 1894 det första bildningsförbundet och Arbetarnas bildnings-
förbund ABF bildades 1912. tillFram 1940-talet hade rad olikaen
bildningsförbund börjat med sina verksamheter. tillskottetDet senaste

idrottsrörelsensbildningsförbund SISU, bildades 1984. Vid sidanär som
bildningsförbunden kan det också lokala kulturföreningarnoteras attav

organisationer.slutit sig i rikstäckandesamman

2.2 offentligaDet stödets framväxt

Det statliga stödet till ungdomsorganisationernas arbete utvecklades
1920mellan och 1950. Frågan aktualiserades i Riksdagen för första

gången 1918 utifrån motion behovet motverka ungdomars för-atten om
vildning. skrift från KommunförbundetI bild hur före-en ges en av
ningsstödet, snårigt och detaljstyrt regelverk, vuxit fram. Bidrags-ett
givningen har sedan 1960-talet i utsträckning kommit förskjutasstor att
från till kommuner och landsting. Under 1960-ta1ets utbyggnadstat stora

den offentliga servicen, kommunerna på sig uppgiftenäventog attav
sörja för kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet. Politiskt tillsattaannan
fritidsnämnder, ofta kom domineras idrottens företrädare,attsom av
bildades i de flesta kommuner. Under denna expansiva period skedde en
kraftig utbyggnad anläggningar inom fritidssektorn. Kommunförbun-av
det föreningslivetkonstaterar aldrig tidigare erhållit så stöd frånatt stort
kommunerna idag. Kommunerna står för byggnation, investeringsom
och drift anläggningar, de subventionerar föreningarnas nyttjandeav av
anläggningarna och de utbetalar kontanta bidrag för den verksamhet som

bedriver.föreningarna

Manlig och kvinnlig avvikelsenorm

bildDen frammanas vid genomgång fritidens framväxt är attsom en av
dess utformning innehålloch till del skapats utifrån manligastor

°lbid, s.33f.
17Jämför "Missgynnas kvinnorBlomdahl offentligaU. de satsningarna påav
fritids- och kulturområdet", detta betänkande.
lgLundkvist, A., Fahlström, Ch., Olofsson, Föreningsstöd och idrottsverk-

Dokumentationsamhet. från Kommunförbundets konferens Kultur Fritid
95.
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preferenser. Olofsson idrottenEva ärlivsmönster och attmenar en
dominans tydlig. Hon harinstitution därsamhällelig männens är

1900-talet med huvudsyfteframväxt underidrottsrörelsensundersökt att
deltagande i idrott. Idrott harvillkoren för kvinnorsförståbeskriva och

beskrivits sammanfattaroch dessutomoch för män,skapats män avav
manligt beteende ochinom idrotten harvidareOlofsson. Hon attmenar

till detta framståroch i förhållandeförhållningssätt bildatmanliga norm
avvikare. blandeffekt detta kanEnkvinnor attannat varaavsom

på idrottens område. Ettundersökningarkvinnor blir osynliga görsnär
ojämlika idrottendoktorsavhandlingen BoDenexempel på detta är av

liggersociala mekanismerundersöka deSchelin. Syftet att somvar
idrottsstratifiering ochidrotter,val olikamänniskors utövabakom att

"fria valet" idrottvisar detidrottspreferenser. Schelin är mytatt av en
upprätthållabidrar tillantal faktorerräknaroch attett stort somupp

utbildning, ålders-språk, idrottsimage, yrke ochidrottsstratifieringen:
finnsoch skolsegregation. Könoch bostads-barriärer, föräldrar

påverkande faktorer. Avhandlingeni listanemellertid inte medtaget över
idrott. Kvinnoreventuella betydelse för valinte könetsdiskuterar av
huvuddelende undersöktafinns med bland närmen avpersonerna,

synlig kategori.inte kvinnor med Detfinnsresultaten presenteras som
huvudsakligen undersökningso-idrottsutövaresåledes manliga ärär som

uttalat.detta intebjekt äräven om
livssituation be-kvinnors livsmönster ochexempel därEtt annat
Fritidsutredning.från 1937 årsutifrån det avvikerhandlas äratt normen

befolkningenicke-jordägandeutreda hur denhade till uppdragDen att
friluftsliv. delmöjligheter idka Enökadeskulle kunna att avges

kvinnor och resulterade ienbartutredningen kom ägnas ettatt
husmödrar. Bakgrunden till dennaförbetänkande rörande attsemester

uppmärksammades med betänkandekvinnor attett eget vargrupp
Semesterlagentvå veckors1938 lagstadgatRiksdagen semester.om
utfördeförvärvsarbetade, d.v.s. betaltemellertid endast degällde som

°Ibid, 182f.s.
2° idrottsstraafiering, idrottspreferensSchelin, ojämlika idrotten. OmB. Den

universitet, 1985.idrott. Lundsoch val av
SOU angáende reglering strandbe-Betänkande med förslag1938:45, av

förslagBetänkande med utredning ochSOU 1940: 12,byggelsen ochm.m.
tättbebyggdaoch defritidsreservat för städernasinrättandeangående av

befolkning.samhällenas
SOU angáendeoch förslagBetänkande med utredning1942: 19, semester
för husmödrar.
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Motionerarbete. väcktes, i både första och andra kammaren, attom
för husmödrar utförde obetalt arbete borde införas. Olikasemester som

organisationer yttrade sig positivt för utredning frågan ochen av
välkomnade förslag till för landsbygdens husmödrar. Resultatetsemester

Fritidsutredningenblev föreslog det samhällsekono-att att staten, trots
miska läget, skulle stödja genomförandet husmorssemester. Ut-av
redningen beskriver ingående det arbete kvinnorna utför ochtunga som

långa arbetsdagarderas i vissa fall vida normalöverstegsom en
arbetstid. Behovet vila och rekreation för dessa kvinnor såledesärav
klart, det blir ändå problematisk med begreppen. Utredningenmen
nödgas precisera vad med i det här fallet.semestersom menas

knutet tillBegreppet begreppet lönearbeteär och innebärsemester
ledighet med bibehållen Dålön. husmödrar saknar lön, deäven om

framför utredningenarbetar, med husmorssemester åsyftas ändamålet,att
ledigheten, och inget Riksförbundet landsbygdens folk påpekadeannat.
i sitt yttrande hushållsarbete inte kunde förvärvsarbete,att anses vara

det ändå väl så viktigt och hade ekonomisk betydelsestörreattmen var
andra faktorer för familjens ekonomi. I betänkandetän betonas vikten

husmodern får komma bort från hushållet för få vila.att attav
Hemhjälp eller vikariesystem ansågs inte fullgott och familjese-även

avvisades, eftersom kvinnors arbetsbörda ofta ökarmester ortannan
familjen vistas på plats där standarden iär ännu sämre änom en

hemmet. parallell kan här dras tillEn Lena Jarlövs studier fritids-av
1980-talet.boendet i början Jarlöv fann i sina undersökningar attav

det i de undersökta familjerna imännen utsträckningstorvar som
eftersträvade fritidshus. Kvinnorna tveksammaäga eftersomatt var mer
detta innebar ytterligare arbetsbörda för dem. Jarlöv atten menar
kostnaden för fritidsboende i form arbete resor, planeringextraav av
inköp, packning, dubbel städning, etc. något kvinnor i högär gradsom
får stå för. Hon rekreationsmotivet definierats utifrånattmenar ett
manligt perspektiv och detta kommit dominera utformningenatt att av

livsmönster där ägandet fritidshus välfärdsmålet.ärett av

23Jarlöv, skaparglädje.Lena. Boende och Människans behov skapandeav
dimensionverksamhet försummad i samhällsplaneringen. Chalmersen- Kvinnovetenskaplig1992. Se Tidskrift 1982/ s.29-35. Kvinnoper-även

spektiv ñitidsboendet.på
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forskningsfältFritid2.3 som

genomgångNilsson1994Ungdomsstyrelsen Perfrån görI rapport enen
konstate-fritid i Sverige. Hanungdomarsbarns ochforskningen omav

sektorsforskning ochbestårtill delforskningdenna storatt avrar
politiskatill ansvarigaområdet knutnapåforskarna är näraattnoterar

system. uppdragbedrivs påForskningenadministrativaoch av
besluts-underlag förbehöverorganisationerellermyndigheter som

fritidsundersökningar harinriktadepragmatisktfattande. Denna typ av
fritidsvanor. Ettbarn och ungdomarsfrämstkunskap avgett om

blir"fritidsvana"Nilsson,forskning, ärmed dennaproblemen attmenar
intedenframstår då utövarnormativt begrepp. Det attett somsom

avviker från"ovana" och såledesfritidsaktivitet harnågon normen.en
underlag tilldärför bli levererauppgift kanprimäraForskarens att

oönskadehur "dåliga" ellerformuleraför de ska kunnabeslutsfattare att
ändras.fritidsvanor ska kunna

fritidsforskningSvensk

fritid i Sverigeforskningenmotiverade ärinomvetenskapligtDen om
bedrivs iexempelvis denjämförelse medomfånget iliten till som

fritidsforskning vidför1984 bildades ForumUSA.Storbritannien eller
bl.a. ökaorganisationenuniversitet. Syftet medStockholms attvar

forskningsområdesittfritidenforskare harmellansamarbetet somsom
frånforskningssamarbete. Entvärvetenskapligtstödjaoch rapportett

fritid. Plansymptomatiskt forskaAttfritidsforskning hetteförForum om
titeln talar heltfritidsvetenskap, 1989. Redansvenskför uppbyggande av

tidigareochvidkommande,för svenskttydligt fritid är nyttett,attom
föri och sigFritidsområdet harforskningsområde.oproblematiserat

för analy-inte ställts iforskning, det harberörts i centrummenannan
sen.

Fritidsförvalt-inte verksamt. Vidfritidsforskning längreförForum är
medemellertid forskningsenhet byggtsharningen i Stockholm uppen

Nilsson undersökning-litteraturstudiefritiden. EnallvarsammaP. Den av
Statens Ungdomsrádfritids- och kulturvanor.ungdomarsbarn ochar om

1994. 12s.
25mm, 15s.
Att Fritids-uppbyggandet fritidsvetenskap.forska förfritid. Plan avom
politiska fritidsforskning 1989.studier förForum
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verksamma forskare, denUlf Blomdahl och Stig Elofsson som men
tillhör sektorsforskningen. finnsforskning bedrivs där Det även ensom

i Sverige relaterar fritid och hälsa.forskningsinriktning Ingemarsom
inriktning och hanNorling vid Göteborgs universitet representerardenna

ibland föredra framför fritid,begreppet rekreation är attattmenar
Övrigmålsättningen.egentliga kvalitativaeftersom rekreation denär

Sverige företrädesvis pedagoger ochfritidsforskning bedrivs i av
utspridda olika institutioner och lärosäten.sociologer finnssom

finns lärarhögskolanexempelvis den verksamhet vidkanNämnas som
i Stockholm.

dock väl etablerad i andra länder.Fritidsforskningen tycks Ivara
började den utvecklas under 1960-talet. Den utgick där från tvâUSA

physical education idrottsutbildning ochforskningsinriktningar:
lantbruksutbildning. Under 1970-talet den tillforestry skogs- och växte

vetenskapligt område särskilda institutioner.sig och blev medett eget
Utvecklingen fritidsforskningen i började något iEuropa änsenareav

1970-talet etablerades inriktningen och idag mångaUSA, under harmen
utbildningar fritidsvetenskapligländer, i och utanför Europa, med

universitetsnivå.inriktning

feministiska fritidsforskningenDen

Någon kvinnoforskning där fritid det centrala problemområdetutgör
i Utredningen utfört databassökning vidfinns inte Sverige. har deen

kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg utifrån sökord kvinnor/-som
fritid/forskning. Sökningen relativt urval utländska titlar,ett stortgav

endast fåtal svenska författare. svenska bidragenDe utgörsettmen av
tidskriftsartiklar, kapitel i vetenskapligaenstaka böcker ellerav

grundutbildningar.skrivna universitetensstudenteruppsatser av
det emellertid vid sidan fritidsvetenskapligaI andra länder har denav

27 Norling,Se :Fritid och rekreation kvinnoperspektiv. Redovisningettur
och analys utländsk och svensk forskning. betänkande.Dettaav
28013011,Hans-Erik. Fritids-Fritidsvetenskap jorden snabbresa.Enrunt.
politiska studier Stockholm, 1993.
De vetenskapliga Viveka.Torell, LyftetBerggrenär:uppsatserna ur

i etnologi,vardagen: etnologisk studie kvinnors fritid. 1992;B-uppsatsen av
socialisationsstudie flickorForsell, Jeanette. Tjejer på Maneten: fyra ien av

i socialt 1992; Carin.förortsgäng. C-uppsats arbete, Andersson, Stalletett -
endast för tjejer: studie stalltjejernas kultur. Uppsats för påbygg-en av

Åberg, Britt.i etnologi, fritiden1991; Kvinna och inadskurs en sam--psykologi,i 1980.hällsstudie. 2-betygsuppsats
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"main-stream"-forskningen sedan 1980-talet bedrivits kvinnove-även en
fritiden.tenskaplig eller feministisk forskning Som pionjärer-om en av

inom den feministiska fritidsforskningen brukar Rosemary Deemna
dem börjadenämnas. Hon ställa frågor fritidensattvar en av som om

för kvinnorbetydelse och gick därmed dittillsdet accepteradeemot
fritiden sigantagandet tedde lika för kvinnor föroch män. Denatt

feministiska fritidsforskningen har utvecklats förgrenatsoch till att
behandla rad frågor kvinnors jämlika villkor deltarör rätt atten som
i fritidsaktiviteter. viktig frågeställningEn handlar finnaattom nya
definitioner fritidsbegreppet inte exkluderar kvinnor ochsom
kvinnors erfarenheter. Enligt tämligen vanlig definition, karaktärise-en

feministisk forskning den kritiskt granskar rådande socialaattras av
strukturer, korrigerandeden verkar erbjuda alternativa synsättattgenom
och den eftersträvar lägga för förändringgrund såvälatt en av sam-

samhället. feministiskahällsvetenskapen Den fritidsforskningensom
definition.väl med dennastämmer överens

Den amerikanska fritidsforskaren Karla Henderson detattmenar
inom fritidsforskningen finns samstämmighet betydelsenatten om av
fritid till livskvalitet.skall relateras Fritidsbegreppet operationaliseras

delas i de aspekterna tid, aktivitet eller erfarenhetatt tregenom upp
mening relaterat till livskvalitet. feministiskaDen fritidsforskningen
har visat de två första kategorierna, tid och aktivitet, har haft litenatt
relevans då kvinnors fritid studerats, medan den tredje kategorin,
erfarenhet eller mening, det användbara analysinstrumentetär förmest
förståelsen kvinnors fritid.av

Fri tid den enkla, traditionella definitionen på fritid. blirär Detta
synnerligen tydligt på eftersomsvenska, vårt enda ord för benämnaatt
fenomenet fritid just sammansättning orden fri tid.är och Denen av
engelska motsvarigheten till det svenska fritidordet "leisure",som påär

gang både döljer traditionelladen definitionen och föröppnarsamma
andra förståelser begreppet. Feministiska forskare har visat detattav
inte särskilt användbart utgå från tidsaspektenär kvinnors fritidnäratt
ska studeras, eftersom många kvinnor varken sig ha elleranser

Följande feministiska fritidsforskningendengenomgång baseras påav en
artikel Karla Henderson där hon feministiskagenomgång dengörav en av
forskningsutvecklingen. Meaning LeisureThe of for IntegrativeWomen: An

åevåâvsvggheResearch. I Journal Leisure Research, 1990, Vol.22, No.
.s - .

En definition feministisk forskning diskuteratshar många. Denna ärav av
EichlersM. till1980 i sin artikel.och Karla Henderson refererar den

32Jämför SOU 1995:145 valFria Om kön, makt och fritid.
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bygger dikotomin"förtjäna" tid för fritid. Tidsaspekten mellan betalt
därförfritid och fångar inte det obetalda arbetetarbete och som

utför i hari utsträckning hemmen. Dessutomkvinnor, än män,större
33kvinnors fria tid fragmentariseradvisatstudier är än männens.att mer

heller varit fullt användbart för skapaFritid aktivitet har inte attsom
typiska listor fritidsaktiviteterför kvinnors fritid. Deförståelsen över

vilka aktiviteter folk sigför empiriskt reda på ägnaranvänts att tasom
aktiviteter kvinnor självafångat in sådanaåt, har inte som anser vara

eller tala i telefon med ellerfritidsaktiviteter, såsom besöka vänneratt
enligtbrist med denna inriktning,bubbelbad. Enett varmtatt ta annan

analytiska instrumenten blir för trubbiga. NärdeHenderson, är att en
fritidsaktivitet, kanske hon på gång utförsigkvinna ägnar sammaen

kanske radio samtidigt honarbete. lyssnarobetalt Honett som
fritidsaktivitet hushållsarbe-utför då ellerVad hon Enstryker tvätt. ett

fritidsaktiviteter i anläggningar,problematik finns också vidte Samma
simmar och samtidigt har barnenexempelvis någon går ochnärsom

inteuppgiften torde då till barnen ochsig. primäramed Den attvara se
aktiviteten.den fysiskautövaatt egna

mening således varit deterfarenhet eller harFritid mest an-som
förståelsen kvinnors fritid, eftersomsigvändbara sättet närmaatt av

fritidmening kvinnors erfarenhetutgångspunkten där vilkenär avsom
bildar kontextuell inom vilkeni deras liv. Detta ävenskapar en ram

för dennaaktivitet kan behandlas. Utgångspunktenfrågor tid ochom
och hurkvinnors plats i samhällsstruktureninriktning analysår aven

fritiden flerafritid. denna forskningpåverkar deras Idetta är aven
livet.situationer eller aspekter av
feministiskt perspektiv på fritiden, ifinns inte enskiltDet utanett
infallsvinklar. exempel påexisterar många olika Hendersonstället ger

från feministiska forskningen.frågeställningar och resultat denolika
teoretiskt inriktade och diskuterar begreppsligaforskare denVissa är

hävdar själva fritidsbegreppet androcen-innebörden i fritiden. De äratt
livsmönsterdet bygger pâ manliga och En deltriskt, d.v.s. att normer.

till och med eftersom fritidsbegreppet manligtforskare är ettattmenar
små tillämpningsmöjligheter kvinnors liv,identifierat begrepp med

"kvinnor och fritid",feministiska forskare inte studerabör utanens
fenomenet för bättrebeskriva definieraförsöka och sätt attett annat

sig diskuteraAndra forskare harförstå kvinnors liv. ägnat attmer

33 kvinnorsoch otid. En undersökning ochtidJämför Klas Rydenstam: I om
Levnadsförhållanden.79. SCB1990/91.tidsanvändning Rapport

utförligare rubriken Fritid ellerunderbehandlas1992.Orebro Amnet
i betänkande.tidsfrist detta
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samhällspolitiska åtgärder och behovet samhälleligkonkreta av
möjligheterför förbättra kvinnors till meningsfullförändring att en

fritid.
offentligt finansieradeutredning behandlar huvudsakligen denDenna

varvid forskning fritid komplextfritidsverksamheten, ettom som om-
förefallertolkningsramar, kan verka perifer. Detråde med vida

utifrånnödvändigt diskutera fritidemellertid sätt änatt annat en
kvinnovetenskapligautgångspunkt. inblick i dendikotomisk En

till reflektionförhoppningsvis inspirerafritidsforskningen kan överen
sådant eventuelltfritidspolitik kan bli resultatetvilken ettavsom

forskare Rosemary Deemnytänkande. Noteras kan näratt som
synnerligen teoretiskautanför hemmet" applicerar hondiskuterar "fritid

liv betydelsenkvinnors vardagliga för belysapå att avresonemang
fritidinsatser för kvinnors möjlighet upplevaoffentliga och privata att

kvalificerad forskningutblick visar också på bristeninternationellEn av
viktigt problemområde i Sverige.fritiden ett egetsomom

tidsfristFritid2.4 eller

vad fritid för olika människor genomförsi praktikenFör utröna äratt
flesta undersökningarfritidsundersökningar. dessa brukardiverse De av

fritid fri förhåller sig tillinnehålla avsnitt hur och tid varandra,ett om
detta otillräckligtmånga fritidsforskare äräven att ettmenar greppom

Statistiska centralbyråns SCB studierförstå människors fritid.för att
levnadsförhållanden ULF-undersökningarfritid i undersökningar avav

människorviktig utgångspunkt måsteexempel på detta. En ärär attett
fritidsaktiviteter.fri disponera för kunna bedriva diverseha tid attatt

klassiska på 8 timmars arbete, 8 timmars fritidArbetarrörelsens krav
vila verkar bringa ordning och reda på dygnets timmar,och 8 timmars

tidsanvändning visar så enkelt och redigtstudier människors attmen av
inte människornaförhåller sig inte i verkligheten. I synnerhet idet om

SCBs tidsanvändingsstudie, tid och otid,fråga kvinnor. Iär senaste
aktiviteter i flersystematiserar dygnets och veckans komponenter deän

det obetaldaarbetstid, fritid och vila sömn. Bland harannattre;
viktig del i studien. Undersökningenhemarbetet lyfts in och utgör en

genomsnittligt använderförsöker kvinnor ochbild hur mänskapa en av

34 1990-talet:Storbritannien underfritid i1995: KvinnorsSe Deem, R
fritid.Fria makt ochval Om kön,1995: 145ipraktik och politik, SOU
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sin tid, det poängteras samtidigt det vanskligt draär förattmen att stora
slutsatser materialet, eftersom talen skattningarär genomsnittav av av

befolkningsgrupper.dagar och genomsnitt av

Genomsnittlig tidsanvändning, kvinnor och män, veckaper

kvinnor män
Förvärvsarbete 27 tim. 41 tim.
Hemarbete 33 tim. 20 tim.
Fri tid 33 tim. 35 tim.

Källa: SCB, Levnadsförhållanden

Siffrorna något avrundadeär och visar det genomsnittliga antalovan
timmar kvinnor och läggermän på förvärvsarbete, hemarbete ochner

vecka.fri tid under Om förvärvsarbetstiden läggs meden samman
hemarbetstiden hamnar båda könen på ungefär totaltid församma
arbete. Kvinnor förefaller alltså sitt förvärvsarbeteutöver arbeta
oavlönat i hemmen på den tid förvärvsarbetarmän kvinnor.änsom mer

Livscykelperspektiv

I uppdelning på s.k. familjecykler visar det sig inte tidenoväntaten att
disponeras olika i livets olika skeden. Det intressanta kvinnorär ochatt

går igenommän faser, fasernas betydelse varierar mellanattsamma men
könen. Traditionella könsmönster visar sig i själva kategoriseringen av
de olika undersökta olikaDe livsmönster kvinnor ochgrupperna. som

uppvisarmän sig bland iuttryck vissa kategoriertar iannat att
undersökningarna endast består kön vilket inte innebär det iett attav
verkligheten på sådant entydigt sett.ut ettser

Utifrån tidsanvändningsstatistiken skulle genomsnittligt kvinnolivett
kunna beskrivas. Som kvinna har hon mycket fritid, änung motsva-mer
rande från det hon blir sambo minskar hennes fritidatt ochman, men
hans ökar i relation till hennes. Hennes fritid blir mindreännu honnär

351tid otid.och undersökningEn kvinnors och tidsanvänçlningmänsom
1990/91 Rapport 79, Klas Rydenstam, SCB Levnadsförhållanden. Orebro
1992. 5.23

Fidsanvändningsundersökningen 1990/91. SCB Levnadsförhållanden
80, 30, tabellrapport s.
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ökarlönearbetstid,sinofta pådådrarKvinnorbarn.får menner
sänktuppvisar någonintenyblivnadenmedanhemarbetet, pappan

fritideninskränkning närfårföräldrarnaförvärvsintensitet. Bägge aven
harkategori alladensmåbarnsmammor ärkommer,barnen somavmen

fritid,ökar hennesVarefter barnen växerdisposition.sinfritid tillminst
livet.mindreförblir änfritid restenhennes avgenommannensmen

isocialsådanttid ingårfriaundersökningensI samvaro, resorsom
radiooch lyssnapå TVhobbies,med fritid, etc.,samband att mense

aktiviteterorganiseradetillanvändstiddenurskiljer ävenden som
idrott ochsåsomutanför hemmetförläggsaktiviteteroch/eller som

kultur.underhållning ochföreningsverksamhetfriluftsliv, samt
idrott/-underföreningiförs idrott postenundersökningenI

kategoriserasföreningari andraaktivitetermedanfriluftsliv, typer av
till studier.studiecirkel räknasimedföreningsliv. Att varasom

inågotförlorartidsanvändningförkönsmässiga mönstretDet
vissadelaktiviteter,i olikanedfritiden brytsentydighet när men

tillkvinnortidanvänder änhär. Mänfinnskönsskillnader även mer
kategorieri flerakvinnorkategorier, medansamtligaiidrottsktiviteter

och kultur.underhållningpåtid männed änlägger mer

tidsfristKvinnors

ochsig dygnetfördelarfritiden överhurvisarundersökning ävenSCB:s
jourkarak-harfria tidkvinnorsdåframstårveckan. Det mer avsom om

måstehemarbeteingetförstfri tid närkvinnor hard.v.s. annattår, att
förefallerfria tid intekvinnorsdärförblirutföras. Slutsatsen att vara

männens. episoderi antalfria tidendenSCB delarlika fri uppsom
råderingen tvekankonstaterasoch detde attoch hur långa är att om

episoderkortarefler ochuppdeladgenomsnitti ärfria tidkvinnors
mäns. antalfria tid utgörsKvinnors ettsnarastän summan avav

sammanhängande.utsträckningifria tid ärstörremedan mänspauser,
tidsfrist innanbeskrivskvinnor bästfritid förinnebärDet att ensom

plikt vid.nästa tar

371 otid, 91tid och s.
381 otid,tid s.89.och
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lapptäckeEtt aktiviteterav

Att kvinnors fritid sker i korta episoder indikerar det inte äratt
fritidsaktiviteten i sig någon aktivitetstyr, denutan att ärsom annan
huvudsakliga. Kvinnoforskningens kanske främsta kritik kvantitativaav
tidsbudgetanalyser är de inte förmår fångaatt samtidigheten iupp
människors handlande. Vi heltgör enkelt flera saker samtidigt och det
brukar framföras detta utmärkandeär för kvinnors liv iatt större ut-
sträckning förän Kvinnoforskaremäns. tidsbudgetanalysernaattmenar
tolkar kvinnors liv utifrån traditionell manlig normering där tid delasen
in i komponenter aktivitet.endast bestårsom av en

Den vanliga uppdelningen tid bygger dikotomin arbete fritid,av -
i tidI och otid uppdelningenärrapporten arbete ickemen snarast -arbete. Den delen fritiden, har problematiseratsmotsatsparet,ena av

och spjälkats i rad aktiviteter personliga behov, socialupp en som
oavlönat arbete, Den andra delen däremot, arbete,etc. harsamvaro, setts

sammanhållen enhet börjar vid tidpunkt, i principsom en närsom en
går dörren för bege sig till arbetetut och slutaratt vidman genom en

i princip gärnär dörr efter avslutadannan, man genom samma
arbetsdag. Denna definition förvärvstiden sådantgör röka,attav attsom

på toaletten, fikapauser, med gamlata i telefonen,prata mamma
springa iväg på korta ärenden eller vad vi sysslar med på arbetstidennu
inte blir synligt exempelvis "tillgodose personliga behov fastänattsom
det det vi iär realiteten sysslar med. Förvärvstiden är sammanhållenen
enhet där diverse aktiviteter och plikter inryms under ochen samma
hatt.

Om aktiviteter äger utanför den tidsamma som ovan rum som per
definition förvärvsarbete,är kommer de i högre utsträckning bliatt
synliga exempelvis just tillfredsställande personliga behov. Detsom av
innebär den har kort förvärvsstidatt med nödvändighet fârsom störreen

tillfredsställda behov denän harpost lång förvärvstid,av ävensom om
den faktiska tid lagts ned på detta precisär lika i båda kategorierna.som
Svårigheterna med fånga samtidigheter kanatt exemplifieras av
någon diskar, lyssnar på radionyheterna med halvt samtidigtsom öraett

barnen Ävenbenen vad dennegör dåruntsom snurrar person om en-
kategorisering skulle kvarstårgöras problemet med flera de sakeratt av

Se exempelvis Davies, Karen. 1979 Women time.and Weaving the
Strands of Everyday Lives. Akademisk avhandling. Lunds universitet. 44s.
w Följande diskussion Åström,bygger muntligtpå anförande Gertrudett av

tid otidI och kommentar, Jämställdhetsrádet, 1992. Opublicerat.en-



1996:3SOUfritidVad28 är

studieri dessaosäkerhetosynliga. Enblivithändefaktiskt annansom
individerolikamellan hurvariationerförekommakandet storaär att

dedet gör.kategoriserar

Diskussion

tolkning.i behovbegreppfritidframstårSammanfattningsvis ett avsom
nivåerpå fleraförasanalysmåstefritidvad ärinfångaFör enatt

behöveri fritidsbegreppetutgångspunktennormativasamtidigt. Den
fritid. Atttalartillvi relaterar närvadförstårvisåsynliggöras omatt

exemplifierasstark kanfortfarande attfritid ärarbetstiddikotomin av-
mellan"fritid "fastlagdfängelset harislutarbetsdagensefterinterner en

finns dågrundantagandenVilka16.30.14.00 ochklockanförslagsvis en
traditionellaSåvälfritidharoch bomlåsbakom sommerperson

aspekterutifrån andra änfritiddiskuterarfritidsforskarefeministiska
sig kvinnorsexkluderarinteförståelserefteroch sökertidbara varesom

viktigabegreppsdiskussioner ärDessaerfarenheter.andraeller gruppers
faktisktverksamheterhuranalysmåste görassamtidigt avenmen

slutligenfrågaintressant ärfördelas. Enoch hurorganiseras resurser
för-iharolikaellermänniskorhandlingsutrymmevilket gruppersom

vill.det defåresursfördelning, göraochnormeringtill atthållande
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Fritidsverksamhet3

detta kapitelI diskuterar två frågor. Den frågan handlar vilkaena om
fritidsverksamheter vi egentligen har och den fråganandra hur viär vet
detta. Utredningen har tagit del de undersökningar finnsav som om
fritidsvanor. Statistika Centralbyråns undersökningar intressanta påär
flera De handlarsätt. och de mängdom storvuxnas vanor rymmer en
aktiviteter vilka del inom offentligt subventioneradav en ryms
fritidsverksamhet och del faller utanför: De möjliggör ocksåen
jämförelser tid.över Kommunernas kultur- fritidsvaneundersök-och
ningar begränsas i de flesta fall till barns och ungdomars fritidsvanor.
Utredningen har valt åtta kommuner för bild vilkaut att ge en av
könsmässiga barnsmönster och ungdomars fritidsvanor uppvisar.som
Det bör hållas i minnet fritidsvaneundersökningarär inteatt ärsom
avtryck verkligheten valet frågor den information viutan att styrav av
får.

3.1 Att fritidmäta

Kommunerna har sedan 1980-talet utfört fritidsvaneundersökningar.Olof
Moen beskriver hur fritidsvaneundersökningarna fram iväxt mer
organiserad form i syfte skapa grundmodell underlättaratt en som
jämförelser tid iöver den kommunen och i viss mån mellanegna
kommunerf Kommunförbundet började i slutet 1980-talet attav
tillsammans med kommunala fritidsförvaltningar arbeta fram målstyr-
ningsmodeller för effektivisera den kommunala fritidsverksamheten.att
Enligt Kommunförbundet bör utgå från frågeställningar förtreman att
få frågan arbetar effektivt inom fritidssektorn: l Vilkasvar om man

har till sitt förfogande 2 Vad används resursernatill ochresurser man
3 Vilken har kunderna resurserna För fånytta totalbildattav en av
kundunderlaget, brukarna i kommunen, utarbetade Kommunförbundet

standardiserad undersökningsmodell tillsammans med Ingemaren

En Sverigebild ungdomars fritidsvanor. Olof Moen. Dokumentation iav
samband med Kommunförbundets konferens FritidKultur och 95.
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föranvändas kommunernauniversitetGöteborgsvidNorling att av
förmodellerbyggerfritidsvaneundersökningar. Denochkultur-

intresse/utövandeochhindermotiv,mätningbeskrivning och avav
kommuninne-vadredavelat ärprimärtfritidsaktiviteter. Det taman

fritidsaktiviteter.gälleri detdeltaroch närintresseradevånarna är
möjliggör förfritidsvaneundersökningardessaInformationen gersom

underlättarverksamhetsinbättre samtkommunerna att anpassa
behovethävdarOlof Moensatsningar.framtidaför attplanering av

påförändrad dengrund iockså sinharfritidsvaneundersökningar synen
utbudsstyrdfrånfunktionanläggningenskommunala/offentliga att vara

tillplanering innebärutbudsstyrd attefterfrågestyrd. En atttill serman
Påtillgodoses.rättigheterochbehovmedborgarensenskildeden

anläggningar iutbyggnadkraftigdetinnebarfritidsområdet enaven
sigintresseradeproblem. Mansocialaeventuellaskulle lösadetilltro att

harMoen,Idag,anläggningarna.nyttjadeinte för enmenarsomvem
offentligutbudetvalindividensdärplaneringefterfrågestyrd styr av

Övergången ha fleraplanering kan sägasefterfrågestyrdtillservice. en
kommunalekonomiska läget harsvåraexempelvis detorsaker, där

låtainte rådharanläggningar. Kommunernaeffektivare atttvingat fram
MoensriktasInvändningar kanståanläggningar mot resone-tomma.

efterfråganmedborgarensenskildedenskulleendastdetatt varamang
kommunalabyggnation/investeringar iochplanering an-styrsom

sigskapaför kommunenfritidsvanestudier sättär attOmläggningar. ett
kommuninvânarnaintressen hosverksamhet ochfritidsvanor,bilden av

detefterfrågestyrttill ärutbudsittkunnadärigenomoch att varaanpassa
efterfråganverkligenplaneringenkommunaladen styrstveksamt avom

inteSveriges kommunerhälftenfortfarande är övereftersom det somav
fritidsvaneundersökningar. Enochkultur-någragenomfört annan

enskildedenbildenärMoensinvändning attmot avresonemang
ochmöjligheterobegränsadeindivid medmedborgaren som en

sammanhangi dettafritidsverksamhetvälja sinfrittkunskaper somatt
vilkenperspektiv. Ikönsteoretiskti synnerhetoproblematiserad, ettur

fritids-använderoch tjänstemänpolitikerutsträckning kommunernas
sig i olikafritidspolitik skiljersinformuleraförundersökningar att

huruvidaslutsatserför kunna drabelysasbörFrågankommuner. att om
målstyrning.kommunalförinstrumentfritidsvaneundersökningarna är
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Kommunförbundets undersökningar

Under ledning docent Ingemar Norling bedrevs fritidsforskning iav
Göteborg under 1970 80-talen inriktade sig på studera intressetattsom-
för olika fritidsaktiviteter, motiv för demutöva och hinder föknippa-att

utövandet.de med För hanterbarhetens skull resulterade studie ien
Göteborg och Karlskoga i 72 fritidsaktiviteter faktoranalysatt genom
reducerades till lista 18 fritidsaktivitetertyper kanen om av som
användas för beskrivning och analys intresse och utövandestruktur iav
fritidssammanhang. Denna 18-lista ligger till grund för Kommunförbun-
dets fritidsvaneundersökningardär prioriterat intresse och utövande.man
Kommunerna använder grundmodell för sina undersökningar,en men
har möjlighet utformningenatt undersökningen till denanpassa av
enskilda kommunens behov, anläggningsbestånd och fritidsstruktur.
Kommunförbundet tillhandahåller utbildning för kommunförvalt-
ningarnas ipersonal hur fritidsvaneundersökning skall utföras. Sedanen

tankenär kommunen själv skallatt genomföra undersökningar,
exempelvis tredje år beroendevart hjälp frånutan att vara utom-av
stående. Undersökningarna koncentrerar sig främst på vilka fritids-
aktiviteter och intressetutövas för aktiviteterna. Bakgrundsvariablersom

används främstär ålder, kön och bostadsorti kommunen. Skellefteåsom
kommun, den enda kommunen hittills utfört fritidsvane-tresom
undersökningar, har i sin undersökningsenaste använt ett nytt program
för databearbetning, där kommunens befolkningsstatistik kopplas

med informationssystem.geografisktett Det innebärsamman att man
tydligare kan få fram statistik helaöver kommunen, enskilda kommun-
delar fler bakgrundsvariabler kan användas.attsamt Det innebär att man
får fram detaljerad kunskap fritidsvanorna exempelvis hurmer om
faktorer socialgrupp, geografisk bosättning och kön samspelar vidsom
fritidsvanor och analysen kan drivas längre.att För den politiska
målstyrningen kan kunskapen användas till rikta insatser till eftersattaatt
grupper.

Kundundersökningar i detalj kartlägger besökarna och derassom mer
åsikter den enskilda anläggningen utförs både i fritidssektornom och i
andra kommunala sektorer. Undersökningen syftar till att ettvara
verktyg för uppföljning och utvärdering verksamheten och kanav

Norling och Jägnert, Ch. Fritiden i din kommun. En studie invånareav
i Göteborg och Karlskoga. Statens Naturvårdsverk SNV 3185.rapport
1986.

Dataprogrammet fritiden starkare, Fritidgör Kultur i Sverige,som nr.
1995
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anläggningen.enskildadeniverksamheteniförändringartillanvändas

StockholmFritidBlomdahl ochUlf

medtillsammansharStockholmifritidsförvaltningenvidBlomdahlUlf
ochframtagituniversitet,StockholmsvidstatistikerElofsson,Stig

samarbeteIfritidsvanorna.undersökaförmodellerandramed attarbetat
Undersök-utförts.slagdettaundersökningarhar29 kommunermed av

ochi barn-fritidsvanornaundersökatillsyftatfrämsthar attningarna
alltförvaritbortfalletgiviterfarenheten attungdomsgruppen, attg.aavp.

Borås hardäriblandfå kommuner,någraEndastistort vuxengruppen.
KommunförbundetshargrundenIbefolkningen.denstudier över vuxna

villutgångspunkt;undersökningsmodeller manBlomdahlsoch samma
dockundersökning ärBlomdahlsutövande. merochintressemäta

förhållanden,socioekonomiskabakgrundsfaktorerpåkoncentrerad som
riktaskritikanläggningsutnyttjande. Den motoch somskolframgång

omfattande,alltförde samtärundersökningar är attBlomdahls typ av
vilketmaterialet,analysenförforskarhjälpkrävsdet avexternatt

ochhandpåundersökningarnautförakommunerna egenförförsvårar att
förändringar.utläsadärigenomförintervallregelbundna attmed

"dörrenkät-undersökningsmodeller ärBlomdahlsEn avannan
kund-Kommunförbundetssättpåundersökningar" somsammasom
skiljerModellernaanläggningar.enskildafrånfaktaundersökningar ger
tillenbartsyftarmodell attBlomdahlspunkter.väsentligapådocksig

pågåMetoden äranläggningarna. utattpånyttjandegradenundersöka
olikavidpojkarochflickorandelräknaoch somanläggningarna

undersökningdenna tarGenomanläggningen.nyttjartidpunkter
i olikapojkarochflickorandelenvisar pånyckeltalframBlomdahl som

ställas desedannyckeltal kan motanläggningar. Dessatyper av
förfastställerkommunerna attplaneringsbudgetarochinvesterings- som
bli videller väntasmellan könen ärfördelningenekonomiskadenhurse

anläggningar.planering av

hälsaFritid och

sigintresserakommitNorlinghar Ingemar attåren merUnder de senare
medsamarbeteiharNorlingfritid.ochhälsamellansambandenför

undersökaförmodelloch använt atttagit framforskaremedicinska en
materialinnehållerDatabasenfritidsvanor.ochhälsamellanrelationerna
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med uppgifter 12 000 i västkustkommunerna. Undersök-om personer
ningen syftar till livsstilen inommäta fritiden och vilka faktoreratt
hälsa, fritid, boende, arbete, ekonomi etc. samspelar för männi-som
skors livskvalitet. Materialet utvisar enligt Norling fritiden äratt av
högst betydelse för det psykiska, fysiska och sociala hälsoläget. Fritiden
har i undersökningen högre förklaringsvärde arbete,än boendeett och
ekonomi, det vi traditionellt betydelse föransettsom storvara av
människors välbefinnande. Modellen för undersökningen består treav
komponenter. Den första internationelltär standardiserat frågeformu-ett
lär tillär svenska, den s.k. SF-36 hälsoenkäten.anpassat Densom
bygger på deltagarnas bedömningar psykiskt, fysiskt och socialtegna av
hälsoläge, trötthet, och allmäntsmärta hälsotillstånd livskvalitet. Den
andra komponenten nöjdmätningär där det lämnas till den intervjuade

sjugradig skala redovisa hur nöjd denneatt medär variablernaen
arbete, boende, ekonomi, hälsaffritid, gemenskap och Den tredje
komponenten i modellen den 18-listaär fritidsaktiviteteröver liggersom
till grund för kommunernas fritidsvaneundersökningar.I enkäten ombeds
deltagarna kryssa för den eller de fritidsaktiviteteratt hartyper av som

betydelsestörst för deras hälsa och välbefinnande.

Fördelar och nackdelar med modellerna

Kommunförbundets modell för fritidsvaneundersökningar kan kritiseras
för ha för trubbiga mätinstrument. Vid frågoratt aktivitet denärom
lägsta aktivitetsgraden gång i veckan eller mer". Att utföra en
aktivitet gång i veckan kan medelaktivt och regelbundeten ettses som
utövande. Den aktivitetutövar fem gånger i veckan måstesom en anses

högaktiv. Dessa två aktivitetsfrekvenser hänförs tillsom samma
aktivitetsgrupp i undersökning där högsta aktivitetsgraden gångären en
i veckan. Detta kan ha betydelse och bli missvisande skallom man se
till aktivitetsgraden hos flickor och pojkar, kvinnor och Fleramän. av
kommunernas undersökningar ställer heller inte frågor koppladeärsom
till aktiviteter i specificerade anläggningar, vilket gör inte kanatt man

hur anläggningarna utnyttjas könen.se av
Blomdahls modell är omfattande, vilket detgör är störreattmer ett

arbete för kommunerna genomföra den. Ett fåtal kommuneratt har
genomfört tvâ jämförbara undersökningar efter Blomdahls modell. Det

Norling HälsaI., och fritid. Studier i 10 kommuner samspelet mellanav
halsoläge, livsstil och ekonomiska faktorer. CEFOS, Göteborgs universitet.
1995

2 16-0130
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genomföra fritidsvan-endastför kommunpoänglöstkan att enenvara
tillfälle enligtviduppföljningMöjligheten tilleundersökning. ett senare

Omfattningentid.jämförelsernödvändig för övermodell ärsamma
bakgrundsfaktorer kan användas,andratillåter dockundersökningen att

skolframgâng,invandrarbakgrund,socio-ekonomisk etc.såsom status,
fritidsvanorna hosmångfacetterad bildfåkanDärigenom avmerman en

betydelsevilken kön,informationkanDetbarn och ungdomar. omge
fritidsverksamheten.har förutbildningklasstillhörighet, val etc.av
gäller nyttjandenyckeltal vaddeDörrenkätundersökningen och av

visserligenmodell,i sin andraframBlomdahlanläggningar tar gersom
användasoch kani anläggningarnanyttjandetbildtydligare somaven

ekonomiskadefördelningenundersöka"checklista"förekonomisk att av
detill nyckeltalenrikta ärkritik kanDen att ger enmanresurserna.

automatisk koppling görsanläggning. Enverksamhet ochstatisk bild av
bedrivs iaktivitetoch denanläggningstypspecifikmellan somen

anläggning ochinte påordskiljer med andraModellenanläggningen.
någonintemodellenaktivitet/verksamhet. Detta gör att rymmer

förändringspotential.
västkusten harfritidsvanorundersökaförmodellNorlings att en

primärainte deti sigfritidsaktiviteterna ärhälsoprofil, därtydlig
undersökningenideltagarenbyggerundersökningsobjektet. Den att

fritidenhälsan,uppfattning densinformulerasjälv skall etc.egnaom
hadennefritidsaktivitetredovisa denskall mestDeltagaren ansersom

döljerresultatentorde innebäravälmåendet.för Detbetydelse att svar
"osynliga aktivite-"önskeaktiviteter" ellerantingengrundade påärsom

"goda"det densåformulerad ärfrågan sättter". Eftersom är att
redovisas finnsskallvälbefinnandet,förbraaktiviteten, den är somsom

alternativ önskarkryssa för detå sidan attdet möjlighet att manena
Åutsträckning. andrasig isig åt, eller störrefick ägnaägnaman

aktiviteter mycketosynliggör/ inte redovisar ägnaskanskesidan somman
till tidstår i relation denvälbefinnande inteitid, värdetatt somp. g.a
med andra ordkartläggning skallaktiviteten. Förläggs ned manen

och fritids-hälso-för slutsatsermed draförsiktig storaatt avvara
fördelar ligger i denunderlag. Studiensstatistiktundersökningen attsom

tilllivet. inte endastoch hela Manmänniskansig till helaförhåller ser
fritidenvadlivsfaktorer ochtill andrakopplar denfritiden, utan man ser

fritidens relativadiskussion vadperspektiv. Enlivslångtinnebär i ett om
samhällsekono-standardmateriellförhållande tillibetydelse ettsett ur

Norling refererar tillperspektiv föras.kanmiskt/samhällsstrukturellt
utbildning,faktorerBeattieAllen ochforskarna att somsom menar

Fritid,ekonomi påverkar basbehoven.delvisochboendearbete,
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miljökvalitet och delvis ekonomi påverkar högre behov kopplade till
livskvalitet. I länder med hög levnadsstandard, där de materiella
basbehoven tillgodosedda,är har åtgärder inom fritiden effekt påstörre
livssvalitet materiella/ekonomiskaän insatser. Skulle studie hasamma
genomförts i Sverige för femtio år sedan, hade kanske inte fritiden fått
det höga förklaringsvärde den får idag. De generella nivåerna isom
socialförsäkringarna har sänkts, vilket innebär försämring i ekonominen
och den materiella standarden för vissa Kan vi effektgrupper. som en

förändrade trygghetssystem förändring i fritidens föklaringsvär-av se en
de och dess höga prioritering hos individen Vad innebär detta för
kvinnors fritidsverksamhet När upphör basbehoven till-att anses
godosedda, både från samhällets sida frånoch individens, för att man
skall prioritera materiella och ekonomiska levnadsförhållanden före
fritiden och dess innehåll Dessa frågor värda diskuteraär att om man
vill fritidsverksamhetensätta i samhällsperspektivstörre och ställaett
frågor samhällets skäl till och målgrupp för subventionenom av
fritidsverksamheten.

3.2 Kvinnors och fritidmäns

För bild vilka aktiviteter sigatt ägnar fritidenge en av som vuxna
har utgått från SCBs undersökning fritiden 1990-91, ingår iav som
SCB:s undersökningar levnadsförhållanden ULF. Levnadsnivå-av
undersökningarna utgår från elva olika komponenter exempelvis hälsa,
ekonomi, arbetsmiljö och söker utifrån dessa välfärden.mäta ULF-
undersökningar åttonde år.görs Nästa gång fritiden står ivart ärtur
1998-99.

199O-1991,45Senast fritiden undersöktes och visar befolkningensvar
fritidsvanor i åldrarna 16-74 år. Föräldrar har också tillfrågats derasom
barns fritidsvanor, varför fritidsförhållanden för barn mellan sju år och
15 år också redovisade.är Resultaten redovisas bakgrundmot av
variablerna kön, ålder, socioekonomisk indelning, familjecykel
familjens sammansättning, utbildningsnivå, nationalitet H-regionsamt
en gruppering olika geografiska områden efter befolkningstäthet.av
Listan deöver olika fritidsaktiviteter SCB frågat lång ochärsom om
många dessa inte finansieradeär offentligamed medel. Fritids-av
aktiviteterna har samlats under rubrikerna friluftsaktiviteter, idrott och

5 Statistiska centralbyrån SCB. Fritid 1976 1991, Levnadsförhållanden.-Rapport 85, Stockholm, 1993.
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Klassi-hobbyaktiviteter.nöjesaktiviteter ochkulturaktiviteter,motion,
skriver iSCBregler ochprincipiellanågragjordficeringen är utan

biobesök klas-Skadiskuteras.indelningen kanfritidsundersökningen att
Är frågamotion Enellerdans kulturkultur etc.nöje ellersas som

värderingarstatusmässigadoldafinnshuruvida detställaskan ärsom
utifrångjortsklassificeringenochklassificeringeniinbyggda enom

Reproducerassubventionera.värtvaduppfattning att enansessomom
harkategoriertillförsaktivitetervissavärderingviss somattgenom

klassificeringengjordadenInnebärlåg ettrespektivahög status.
kvinnormissgynnande av

SCB:sanvändandetviduppmärksammasmåstefaktorEn avsom
bedömersjälvaintervjuadedepåbyggerinsamlandetmaterial attär att

alltså med,finnssubjektivtEttmotionexempelvis är. momentvad
aktivitet.bedömningarolikakan göraolikaeftersom sammaavpersoner

förhållnings-kvalitativtharfritidsvanornaundersökningarSCB:s ettav
fritidsvaneundersökningarflestafrån desigskiljeroch somsätt

fritidsvaneundersökningSCB:sIexempelvis i kommunerna.genomförs
ochvälfärd ävenfrågorutifrånfritiddiskussionförs omomen

SCBfri tid berörs. mäteroch hafritidmellan utövaförhållandet att
påSCB liggerfritid ocherfarenheterochupplevelsermänniskors av

feministiska fritids-förs inom dendiskussiondendetta sätt nära som
fritid "allt,föreslagitexempelvis ärharDeem attRosemaryforskningen.

etc.° Deti vardagenavbrottnöje,avkoppling,helst"vad som gersom
börfritidupplevelsenmeningocherfarenhetdenär ger somavsom
inteinteDärmedfritid, Deem. sagt attdefinitionenutgöra menarav

börDeemviktiga, etttaattfördelning är utan manmenarresurserav
fritidupplevelserhurförfritidsstrukturenbrett attöver avsegrepp

fritidsigSCB:s närmaförsvåras. sätt ettellerunderlättasantingen att ur
godaerfarenhetochsubjektivitetpåperspektiv byggtmedvetet ger

människors fritd.diskussionfördjupadvidgad ochförunderlag omen
fritidsvanor,människorsbred bildvill härUtredningen avge en

uppmärksammasbör ärmöjliggör. Detfrån SCBmaterialetvilket som
utanför denliggerfritidsaktiviteteråterfinnsdärmed även somatt

med ifritidsverksamhetenorganiseradeochfinansieradeoffentligt
redovisningen.

1990-talet: praktikunderStorbritannien°Deem, ifritidKvinnorsRosemary,
fritid.makt ochkön,Fria val Om1995:145i SOUpolitikoch
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Kvinnors och fitidsaktivitetermäns

Kvinnors och fritidsaktivitetermäns i några diagram i slutetpresenteras
detta avsnitt. Diagram 1 visar några de fritidsaktiviteterav av som

kvinnor och oftamän under år.utövat Denna betecknaärett attgrupp
regelbundna eller högaktiva utövare. Den fritidsaktivitetenstörstasom

Kvinnorär dominerar i verksamheteratt strövapromenera. attsom
omkring i skog och mark, hålla på med textilslöjd, bada utomhus, på

och konstutställningar, besöka bibliotek,teater delta i studiecirkelsverk-
samhet och sjunga i Män dominerar i fritidsfiske, utomhusidrott,grupp.
biobesök, spela instrument ochträ- metallslöjd. övrigaI verksam-samt
heter könsfördelningenär relativt jämn. Diagram 2 visar andelen
kvinnor och inte allsmän de fritidsaktiviteternautövatsom som
undersökningen frågat om.

Utifrån de båda diagrammen kan vi de aktiviteternastörstaattse
med regelbundna utövare nöjes-är och motionspromenader kvinnor:
56,6 43,4 ochmän: trädgårdarbete kvinnor 43,8procent, män:procent,
44,8 procent. De aktiviteternastörsta alltsåär sådana sker i icke-som
organiserad form och inte subventioneradeär med offentliga medel.som
Tydligaste könsskillnaderna i aktivitet finns i textilarbete och trä-/metall
slöjd. Det ungefär likaär andel kvinnorstor utövar ochträ-som
metallslöjd 1,5 procent män utövar textilarbete 1,3 procent.som som
Däremot könsskillnadenär det gällernär det aktiva utövandetstor av
den könstypiska verksamheten. 34,7 kvinnor textilarbetarprocent
regelbundet, endast 5,6 män trä-/metallslöjdutövarprocentmen
regelbundet.

Nájes- och kulturverksamhet

Enligt SCBs studie kvinnorär aktiva inomän män samtliga nöjes-mer
och kulturverksamheter Diagramän män. 4 visar de skillna-störstaatt
derna gäller besök bibliotek och detNär gäller exempelvisteater.
bibliotek könsskillnadernaär i åldersgruppenstörst 25-44 år, där 47,1

och 64,2män kvinnorprocent de besöktprocent uppgett att ett
bibliotek det året.senaste
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Motion

befolkningen. motionerardelEn85motionerarEnligt SCB procent av
iflera gångermotioinerarandramedandå,då ochgångnågonbara

andelenoch84,9motionerar ärkvinnor procentAndelenveckan. som
alltsåochkvinnor män ärmellanSkillnaderna86,1män är procent.

sigvisar detberäkningeniutövandefrekvens attOmmycket små. tas
regelbundetmotionerardenidominerarkvinnor mensomgrupp

regelbundetmotioneri dendominerar däremotmåttligt. Mån grupp som
och17,6 mänveckan.itvå gångerminst procentkraftigt, d.v.s.och

motionerarefivrigasådanakvinnor är11,5 procent
Hälsa sambandensambandenbelysesPrestationLivsstil-bokenl -

hälsotillstånd. Därochprestationsförmågafysisklevnadsvanor,mellan
lågoch ansträng-medelhögpåmotionerarkvinnorbildenbeläggs att

minskarkvinnorandelenutsträckning män,änningsnivå i attstörre men
skiljer sigSCBsochansträngningsnivå. Engströms rapporterhögvid

ochkvinnor mänandelentotaladengällerdetdock när som
kvinnor,andeldet störreärEnligt Engströmsmotionerar. rapport en

medan männenmotionerar,de stannar90drygt attprocent, uppgersom
iframträderförhållandetgenerellaDet80på drygt procent. som

SCBs resultat.jämfört medalltså omväntärEngströms rapport
bedömningarsubjektivapåbyggeriUppgifterna bägge avrapporterna

iundersökningarna ärde tvåmellanSkillnaderna attintervjuade.de
haroch dessutomdefinieradansträngningsnivånärEngströms rapport

städa,gå id.v.s.i resultaten,vardagsmotion trappor,vägts attäven
skillnaden itillförklaringenkanDettajobbet,cykla till etc. vara

på frågor deintervjuadefår deundersökningSCBsresultat. I omsvara
Direkt efter dettafrotid.på sinträdgårdenioch arbetabrukar promenera

betydakanfritiden. Dettamotion pånågonde får attfrågorkommer om
ochträdgårdsarbetesignaleruppfattasigtyckerintervjuade attde om

vissaIpåverkar derasvilket dåmotion,promenader kan svar.somanses
intervjuaren. Demycket klarttolkningsramarnafrågor begränsas av

kategorin "promena-ibeskeddirektexempelvisfårintervjuade attom
troligtverkarinköp. Detsamband medipromenaderinbegrips inteder"

475GB. s.671979-1991.Fritid
481m. A9, 5.162Tabell

Motionsvanor,Engström -Prestation Hälsa.et.al.LivsstilLars-Magnus - och ikvinnorsvenskahälsotillstånd bland mänochjysisk prestationsförnzága
lärarutbildning, Idrott-Högskolan förLiv Folksam,åldrarna 90.20-65 år.

1993Riksidrottsförbundet.Karolinska Institutet, Korpen,shögskolan,
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sådant faller utanför SCB:satt motionsbegrepp däremot räknas insom
i denna kategori i Engströms Hur mycket motionrapport. människor
sysslar med enligt olika undersökningar beror alltså på hur motion
definieras. Ingemar Norling hushållsarbete kan förståsattmenar som
motion och hushållsmotionenatt är betydelse för hälsan. Ungefärstorav
85% de arbetande får otillräcklig fysisk belastningav ochvuxna en
stimulans i arbetet och fritiden kan dessutom passiv, hushålls-vara men
arbetet kan dem fysisk stimulans i nivå med vad rekommenderasge som

grundskydd för kärlsjukdomar.hjärt- ocht.ex. Attsom endast räkna
organiserad, tidsbestämd och regelbunden fysisk aktivitet motionsom
och räkna all fysisk aktivitet,att sig det gäller gå ivare trappor,
dammsuga, gå med barnvagn eller bära matkassar motion, kansom

tvåsägas ytterligheter hur motionsbegreppet kanvara definieras.av
Det kan intresse och på vilket kvinnoratt sättvara ochav mänse var

sinutövar motion. Diagram 4 visar män generellt domineraratt i
anläggningsidrotterna. Av dessa anläggningar är det endast simhallen

kvinnor besöker i något större utsträckning. Kvinnorsom nöjes- och
motionspromenerar också i något större utsträckning än kvinnormän
84,8 78,1män procent. Denprocent, största könsskillnaden finns i
andelen och kvinnormän besöker fotbollsplan eller idrottsplats,som
kvinnorna 7,2utgör och männen 12,7procent De störstaprocent.
nyttjarna isbanorna är i åldrarnamän 16-24 år, där andelenav 25,3är

Motsvarande andel kvinnorprocent. i åldrarna 16-24 år 18,4är procent.
Böand de högfrekventa nyttjarna, gång i veckan eller oftare, ären
siffran 7,7 för i åldrarnamännen 16-24 årprocent och för motsvarande
åldergrupp kvinnor 0,6 procent.

Hobby

Diagram visar5 bland alla aktiviteteratt uppvisas de könsskillna-största
derna bland hobbyaktiviteterna. Kvinnor dominerar i textilslöjd,
konstnärlig hobby måla, teckna, arbeta med lera sång isamt grupp
eller kör. Män har liten dominans detnär gäller trädgårdsarbeteen och

spela musikinstrument,att dominerar större vid hobby,men annan
fritidsfiske ochträ- metallslöjd.samt

5°Norling, Ingemar Fritid och rekreation kvinnoperspektiv.ettur
Redovisning och analys utländsk och svensk forskning. Artikel iav
detta betänkande; Jämför Henderson, Karla, Feministisk forskning
synliggör kvinnors fritid. SOU 1995:145 Fria val Om kön, makt och
fritid. Delbetänkande från fritidsutredningen.
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föreningaktivitet iochMedlemskap

skavälfärden mätasviktig komponent närFöreningsdeltagandet är en
i fackför-föreningarnavaltSCB harenligt SCBs att grupperarapport.

lokalparti,politiskthyresgästförening,idrottsförening,eningar,
statistiken förtotaladenvisasförening. Härochintressegrupp annan

friluftsföre-ochidrottsdetaljstudieocksåföreningsaktivitet, avenmen
ningar.

organisationerfackligaimedlemmarutsträckningiKvinnor störstär
andel ärMotsvarande mänprocent.57,9företagsorganisationereller

förföreningar kommerdessaefterlångt64,2 Inte typer avprocent.
procent. Vad44,6förening""annanimedlemskapdelkvinnornas

inteVistatistiken.iinteinnebär utsågs vetförening" om"annantypen
kommerföreningar. För mänspektrasmaltellerbrettgällerdet ett av
och förprocent44platsandrapåidrottsföreningimedlemskap

procent.29,3sista platskvinnor
de tävlar,kvinnor,aktiva änutövareidrottsföreningar mänärI mer

utsträckning. visarTabelleniledare störreochstyrelseuppdrag århar
iochkvinnor mänandelar procent.

ng;kvinnor
4429medlem
2918aktiv utövare
166tävlar
72styrelseledamot
52ledare

nöjes- och kultur-inomkvinnor någotdominerarSammanfattningsvis
i mindreKvinnor äranläggningsidrott.inomochverksamheter män

styrelseledamottävlande,aktiv utövare,medlem,utsträckning mänän
utsträckning änbesöker i störreKvinnoridrottsförening.ioch ledare

studiecirkel. Närochkonstutställningarkonserter,bibliotek,män teater,
ikvinnor störreoch skogsströvarmotion,det gäller promenerar
idrott iochmotionidominerariställetutsträckning män,än som

undantaget ärEndainomhus.utomhussåvälanläggningar, som
utsträckning Demän.ännågoti störrebesökerkvinnorsimhallen, som

518GB. s.l88.tabell A37,Bearbetning1976-1991.Fritid av



SOU 1996:3 Fritidsverksamhet 41

könsskillnaderna i hobbyverksamheten,stora där de enda aktivitetersyns
någorlundaär jämna könsmässigt arbetaär i trädgårdensom ochatt att

spela musikinstrument.
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deltagitunder årnågon ettkvinnorochAndel män3.Diagram gsmgsom
Procentnöjes-lkulturaktiviteter.1990-91.följandegåttpå

studiecirkel

I kvinnorkonstutställning
B mån

konserter

teater

bio .
bibliotek :15

1008060

Bearbetning85. 1993.Levnadsnivåundersökningar.rapport1976-1991.Fritid avKälla: SCB.
s.138f1A,Tabellbilaga

årbesöktundergång ettnågonochkvinnor månAndel somDiagram
Procent1990-91idrotIs-/motionsasilâggxiingatnföljande .

fotbollsplmi/idrottspla
,..ts

konstfiusen/spolad I Kvinnor
isbana B Män

motions-/skidspår
N,

simhall h, ,....

idrotts-/gynmastikhall

100806040200
993.85. 1Levnadsnivåundersökningar,rapport991.Fritid 976-1lSCB,Källa:

15811A,TabellbilagaBearbetning s.av
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Tabell Andelkvinnoroch någongångmån under årsysslatmedellsom
följandehobbyalctiviteter.1990-91.Procent.

gsjungai kör/grupp

S
ñitidsñskat

måla,teckna,arbeta
medlera

textilslöjd
v v v
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KâIlmSCB.Fritid 1976-1991.Levnadsnivåundersökningar, 85. 1993.Bearbetningrapport av

Tabellbilaga1A,3215817:
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fritidsverksamhetpojkarsFlickors och3.3

ochsin fritidpåpojkarflickor och görvadnågotkunna sågaFör att om
utredningenharaktiviteterdessafinansieringen ut,undersöka hur serav

undersökning.förkommunervalt åttaut en
kommu-för valetavgörandevaritoch detutgångspunktVår avsom

utifrån derasbesitterredankommunernakunskapvilkenär somner,
tvingadealltså varitVi harfritidsvaneundersökningar.ochkultur-egna

efterfritidsvanestudierochgenomfört kultur-välja kommuneratt som
andraoch använtssäkerställd ävenstatistisktmodell är avsomsomen

genomförtvälja kommunerförsöktocksåVi harkommuner. att som
möjlighetdeteftersomgånger,fleraundersökningardenna ger entyp av

geografiskfåvariturvalet harmotiv tillAndratid.jämföra attöveratt
industristad,tj änsteman-kommunstrukturerolikaexempel påspridning,

glesbygd, högförutsättningarskiftandeochförortbruksort,nastad,
modellertvå ärfinnsbostadssegregering. Detinvandrartäthet, som

harfritidsvaneundersökningar, denochkultur-dominerande vid ena
Blomdahl ochUlfandraoch denKommunförbundetutarbetats avav

dessa tvåvaritharkommunermotiv för valStig Elofsson. Ett attav
representerade.skallmodeller vara

Botkyrka,Borås,således kommunernavaldeskriterierUtifrån dessa
ingå iSkellefteåochJönköping, LundForshaga,Eksjö, Eskilstuna, att

studien.
kommunerdessa ärurvaletriktas tillkan ärkritikDen attsom

Mediankommunengenomsnittskommunen.tillförhållanderelativt istora
våra undersöktasamtligainvånare och000Sverige har 15i av

dock viktigtinvånarantal.i Detsiffran ärdenligger attkommuner över
mellan kommunernatill jämförelsermöjlighetha någonför attnotera att

fritids-olikadeutbud, d.v.sliknandebör de ha typernaattett av
samtligarepresenterade ifinnsianläggningaraktiviteter och stort

kommuner.undersökta
efter Ulffritidsvanestudierochutfört kultur-De kommuner som

Botkyrka,Jönköping.Eskilstuna ochEksjö,Borås,modellBlomdahls är
modell förKommunförbundetsvaltSkellefteå harLund ochForshaga,

undersökningar.sina
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Undersökningens genomförande

Metoden för genomföra kultur- och fritidsvaneundersökningaratt skiljer
sig mellan Kommunförbundsmodellen och Blomdahlsmodellen.
Tanken med Kommunförbundets modell är personal från kommuner-att

gâr utbildning hos Kommunförbundet i hur utför dennana en typman
undersökning och sedan skall respektive kommun genomföra den påav

hand, med möjlighet till vägledning Kommunförbundet.egen men av
Syftet med detta förankraär kunskapen undersökningsmetodatt ochom
modell i den enskilda kommunen och det skall lätt föratt vara
kommunen genomföra undersökningaratt kontinuerligt. När det gäller
Ulf Blomdahls modell kommunernaär endast utförare det praktiskaav
förfarandet. Det vill säga Ulf Blomdahl utformar enkätenatt och

den till det anläggningsbestånd finns i kommunen.anpassar som
Kommunen sköter utskick och insamlande enkäter samtav samman-
ställning data, Ulf Blomdahl gör analysen materialet. Syftetav men av

fåär så bred överenstämrnelseatt möjligt undersökningarnaen som av
mellan kommunerna och därmed god grund för jämförelser.ge en
Nackdelen är undersökningarna omfattandeatt är och svåra för
kommunerna genomföra på hand.att Detta innebär kunskapenattegen
inte förankras i den enskilda kommunen och den ständigt äratt
beroende någon utifrån genomför undersökningen.att Detta minskarav
möjligheterna för kommunerna undersökningarna kontinuer-att upprepa
ligt och efter modell.samma

För utredningens vidkommande började material samlas in frånatt
kommunerna så urvalet klart. Ganska tidigtsnart visade det sigvar att

fåtal kommuner hade tagit framett material från sina fritidsvane-
undersökningar och gjort analyser utifrån dessa. Kommunerna samlar
sitt material i databaser och uppgifter fram när de efterfrågas.tas
Motivet sägs tillavsättsatt genomföra undersökningar-vara attresurser

inte till genomföra analys. Vi fickatt sålundana, "vändamen påen
steken". Ett formulär skickades till de utvalda kommunernaut som
utformades så den ungefärligen svaradeatt de frågor ställts imot som
respektive kommuns fritidsvaneundersökning. Sedan fick kommunerna
plocka fram det siffermaterial överensstämde med det visom som
frågade efter. Resultatet blev vissa kommuner kundeatt statistik pâge
i det medan andrastort kommunersett mesta, saknade uppgifter på ett
flertal de frågor vi ställt. När det gäller åldersgrupper badav ut-
redningen kommunerna särredovisa barn och ungdom iatt mellanstadiet,
högstadiet och gymnasiet, inte särredovisa åldersgrupper blandmen

Kommuner medundersökningar efter Ulf Blomdahls modell harvuxna.
god statistik barn ochöver ungdom i skolålder, endast Boråsmen
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har enbartEskilstunaundersöktharkommun även vuxengruppen.
undersökningar ärkommunerAv dehögstadieungdomar.undersökt vars

ForshagaochBotkyrkamodell harKommunförbundetseftergjorda
endastSkellefteåLund ochmedanåldersgrupper,samtligaundersökt

skolåldern.iungdomochbarnhosfritidsvanornaundersökt
kommunstudien äriuppfyllalyckatsintevikriteriumDet som

tidpunktvidutfördainted.v.s.undersökningarna ärtidskriteriet, samma
siffrorfärskasåhautgångspunktVårår. att somoch varsamma
genomförda"Kommunförbundsundersökningar" ärSamtligamöjligt.

mellanutförts"Blomdahlsundersökningarna" harmedan1994-95,under
år.femäldresåledes änundersökning är1991-95. Ingen

nyttjande,ochverksamhetvideladeundersökningutredningensI upp
andelenprocentuellaefter dengenrelltfrågatdelsd.v.s.vi har sommer

föreningar,iuppdragharförening,i olikamedlemmarär typer somav
efterfrågatvidels harochkulturaktiviteterioch deltarstudiecirkeligår

någonaldrig,anläggningarpåbesökochdeltagandeförfrekvensen
igång/vecka. Det är1gång/vecka, ängång/månad, 1gång/år, 1 mer

fullstän-kanintevissa kommunerfrekvensdelenisynnerhet svarasom
utformadevaritintefritidsvaneundersökningarderasdigt, eftersom egna

sigskiljerfrågeställningarnaproblem ärEtt attdetta sätt. annat
Detinom kommunerna.åldersgruppermellanochmellan kommunerna

deltagande ochkönsskillnadernahurvår delför ärintresseärsom av
eftersomjämförbara,siffrornaavseendet ärdettaInyttjande ut.ser

vidochenkätformulärenligttillfrågatspojkar harflickor och samma
mellanjämförelserutifrånslutsatserinnebärtidpunkt. Detta attsamma

intedeltar ellerandelprocentuellagenerelladenkommuner somav
eftersomförsiktighet,med vissskall drasverksamheteri olikadeltar

Jämförelsermellan kommunerna.sig åtskiljakanfrågeställningarna
mellanskillnadernaprocentuellagäller devadmellan kommunerna

intresseraprimärtdärförVi kommersäkrare.pojkar attoch ärflickor
endast göraskillnaderna,specifikadegenomsnittliga ochför de menoss
förfinns grund göradetvi bedömerdär attslagjämförelser attannatav

detta.
ungdomarsochbarnsframhållasbrukarbildgenerellaDen omsom

förening ii störremedpojkar är ut-fritidsvanor årochkultur- att
ochidrottsföreningarinomdominerarPojkarflickor.sträckning än

ilagidrottsföreningarimedPojkarföreningar. ärandraflickor inom
föridrottsföreningarmed iflickor ärflickor,utsträckning änstörre men

imedFlickorpojkar. ärutsträckning äniindividuell idrott större
pojkar.utsträckning äniförening" större"armankulturförening och

såledesålder och ärstigandemedminskarFöreningsanslutningen
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till föreningar och gymnasieungdomarmellanstadiebarnen anslutnamest
bibliotek, med iminst. Flickor besöker kulturevenemang och är

musikskolan i utsträckning pojkar. Fler pojkarkommunala större än än
oftare.fritidsgårdar och de det dessutomflickor besöker gör

utgår ifrån denna lista könsskillnader i fritidsvanorOm vi äratt av
"normalbildenm på vilket åtta kommunerna i vårkan vi desättse

avviker bildarundersökning faller in i eller och kanskemönstret rent av
ett eget.

3.3. Föreningsanslutning1

frågor ställdes angående andel medlemskap i förening klassifi-De som
följande: i förening, i lagidrottsförening, icerades enligt medlemskap

kulturförening förening.individuell idrottsförening, i och i annan
kommuner har kunnat redovisa andelen barn och ungdomarDe som

Ospecificeratmedlemmar i förening, vilken förening,är ärtypsom av
Eskilstuna,Borås, Skellefte-Eksjö, Jönköping, Botkyrka, Forshaga och

Av dessa kommuner avviker Eksjö från normalbilden attgenom
flickor medlem i förening i utsträckning pojkar. samtligaIär större än

flickornasåldersgrupper föreningsanslutning fem procentenheterär
pojkarnas. sjunker andelen föreningsanslutna pojkarhögre Dessutomän

stigande ålder, flickorna fortsättermed medan ha högattmer en
medlemsanslutning i gymnasiet. I de övriga kommunerna ligger deupp
genomsnittliga skillnaderna i samtliga åldersgrupper från till tioen

procentuella skillnader återfinns enskildaprocentenheter, istörremen
åldersgrupper.

Föreningsanslutningen går ned med stigande ålder i samtliga
Flickors föreningsanslutning minskar också pojkarskommuner. änmer

med stigande ålder. tidigare EksjöHär undantaget,är sagtsom men
i Jönköping den vikande föreningsanslutningen mindre blandäven är

flickor bland pojkar.än
Undersökningens föreningstyper kategoriserade i individuell- ochär

föreninglagidrottsförening, kulturförening Sju kommunersamt annan

Denna bild i Nilssonskan allvarsamma himlen.Per Densägas presenteras
statistik litteratur1994 fritidsvanordär och barns- och ungdomarsom

i ULF-undersökningsammanställts och SCBs Fritid 1976-1991, 85,Rapport
1993
Eskilstuna högstadiet.redovisar endast
Vi idrottsförening".iutelämnar här det generella "medlemskap
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har lämnat uppgifter vad medlemsskap i individuell- ochavser
lagidrottsförening, kommuner har uppgifter medlemskap isex om

förening.kulturförening ioch annan
samtliga kommunerI och i samtliga åldersgrupper stämmer mönstret

pojkarandel flickor istörre medlemmar lagidrottsföreningar.än äratt en
Skillnaderna mellan flickor och pojkar på vissa ställen mycketär stora,
ända till 40 procentenheter. Sett åldersgrupperna avtecknaröver sigupp

innebär skillnaderna mellanmönster andelen flickor ochett attsom
pojkar minst i gymnasiet. vissaI kommuner liggerär den största
skillnaden högstadiet ioch andra på mellanstadiet. förklaringEn till

flickorandelen sig andelen pojkarnärmar med stigande ålder kanatt
flickor generellt involveras i idrotten pojkar. Eksjösänattvara senare

och Jönköpings undersökningar visar den första kontakten medatt en
idrottsförening för flickor i 10 årsåldern,-14 medan pojkarsär vid 5-är
9 år. Ser till andel medlemskap i fotbollsförening, visar sigdet attman

mycket andel pojkar i mellanstadiet, 50stor ärrunt procent,en
medlemmar i fotbollförening och siffranden sjunker drastiskt påatten
gymnasiet. Andelen flickor spelar fotboll i förhållande tillärsom
andelen pojkar mycket mindre, minskar inte lika kraftigt frånmen
mellanstadiet till gymnasiet.

När det gäller individuell idrott inte entydigtär mönstret och
könsskillnaderna små. Det generella visserligen flickormönstret är att

imed förening för individuellär idrott i utsträckningstörre pojkar,än
skillnaderna små, endast någon eller någraär procentenheter. Eksjömen

enda kommun där flickornaär dominerar den individuella idrotten i
samtliga åldersgrupper. Botkyrka avviker såtillvida där finnsatt en

andel pojkar flickorstörre i individuellän idrottäven i samtliga
åldersgrupper.

Könsfördelningen i kulturföreningar och förening iärannan
genomsnitt jämn eller övervägs flickor. Den övergripande tendensenav

könsutjämningär med stigande ålder. Könsskillnaderna iär störsten
mellanstadiet för båda föreningar, jämnas succesivt.typerna utav men

Högstadie- och gymnasieungdomars deltagande i föreningsarbete som
styrelsemedlem, ledare eller med uppdrag redovisas iannat sex

Den intekommun uppgifternahar Skellefteå. harDär endastärsom man
frågat efter i förening.medlemskap
Borås Eksjö,Botkyrka, Eskilstuna, Forshaga och Jönköping.
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kommuner. Jönköping det i genomsnitt andelEksjö ochI är störreen
i förening, sitter i styrelse ochpojkar både har uppdragflickor än som

i utsträckning dessaBorås det pojkar harledare. I störreärär som
majoritet ospecificerade uppdraguppgifter. pojkar i i haI Lund är att

genomsnitt fler flickor pojkaroch i Forshaga det ii föreningar änär
i förening. Sammantaget för båda könen andelenledare ärär ensom

med i styrelse eller ledare, 10 15ungdomar är är runt procent.som en -
ospecificerade uppdrag i förening har i genomsnitt cirkaAndra en

tredjedel ungdomarna.av

föreningsvanorSammanfattande om

Bilden och ungdomars föreningsvanor inte entydig. Genoms-barns ärav
könsfördelningen samtliga föreningstyper jämnarenittligt i i deänär

enskilda föreningstyperna. Borås å sidan står i detta sammanhangena
genomgående mindre andel flickor i föreningslivet och Eksjö åför en

genomgående andel föreningsanslutna flickor.den andra för störreen
emellertid aktivitet förening.Föreningsanslutning inget isäger om

avgift i förening någonsinkan medlem och erläggaMan utan attvara en
idelta i någon verksamhet. För undersöka hur könsskillnadernaatt

realiteten hur andel flickor och pojkar aktivt deltar istorut,ser som
föreningslivet måste medlemskap relateras till aktivitet. Beräkningar på

i idrottsförening i förhållande till aktiviteter förmedlemskap, antal
Borås, Eksjö och Jönköpings kommun visar könsskillnaderna äratt

flickornas underrepresentationunderskattade, d.v.s är ännu större när
aktivitet förening.till grad iavman ser

57Borás, Jönköping. redovisar iEksjö, Eskilstuna och ledareForshaga
ospecificerade i förening.förening redovisar uppdragoch Lund
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Tabell
stadium.och aktivitet i idrottsförening efterMedlemskap kön och

% aktivitetermedlemmarAndel Antalärsom

Flickor Pojkar flickor/ flickor flickor/
pojkar % pojk

Eksjö
Mellanst 67 0,89 35 0,5475
Högstadiet 68 1,04 43 0,7571
Gymnasiet 62 54 1,15 57 1,33

Jönköping
Mellanst 60 81 0,74 35 0,54
Högstadiet 46 67 0,69 28 0,39
Gymnasiet 48 0,87 3855 0,61

Borås
Mellanst 70 79 0,89 43 0,75
Högstadiet 60 68 0,88 35 0,54
Gymnasiet 41 50 0,82 39 0,64

två första kolumnerna iDe tabellen visar andelen respektive könav som
idrottsförening.medlem i Kolumn visar antal flickor pojkeär itre per

idrottsförening. Kolumn fyra visar hur andel det totala antaletstor av
aktiviteter flickors aktiviteter sista kolumnenoch visar andelutgörsom
flickaktiviteter pojkaktivitet. Om kolumn jämförs med kolumntreper
fem skillnaden i aktivitetsgrad. Flickors aktivitet genomgåen-ärser man
de lägre medlemsskap i förhållande till pojkarna. Undantagenän utgörs

gymnasieflickor i Eksjö vilkas aktivtetsgrad något överstiger andelenav
medlemmar i förhållande till pojkarna. visar såledesDetta pojkar äratt

aktiva flickorna i föreningarna, könsskillnadernaän i verklighe-attmer
vad andelen medlemmar i föreningär större visar och flickoränten att

underrepresenterade aktiva iär verksamheten med-änmer som som
lemmar.

Beräkningarna utförda Stig SocialhögskolanElofsson, i Stockholm.är av
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fritidsgårdar3.3.2 Kultur och

klassificera kulturverk-utredningen valtverksamheterDe att somsom
de följande: med iungdomsgruppeni barn och ärsamheter vara

kulturaktiviteter ochfritidsgård, besökamusikskolan,kommunala
bibliotek.besöka

musikskolanKommunala

Jönköping har uppgifter andelBorås, Eksjö ochTre kommuner: somom
visarmusikskolan och dessa kommunerkommunalamed iär tre en

studien därbekräftas i den riksrepresentativaflickdominans.tydlig Detta
instrument i kommunalapojkar spelarflickor och 1727 procentprocent

vecka. litemellanstadium detEndast i Eksjösmusikskolan varje år en
musikskolan.i kommunala Iflickor medandel pojkar äränstörre som

återtagitflickorna emellertidgymnasium harhögstadium ochEksjös
samtligaligger iKönsskillnadeni musikskolan.dominansen att

tillåtta procentenheter,genomsnittåldersgrupper,i övervägerrunt sex -
ökad ålder gällerdeltagandet minskar medflickors fördel. Tendensen att

fyrtio flickorna påMellan trettio ochmusikskolan.även procent av
med i musikskolan. Andelenkommunernamellanstadiet i de ärtre

nittoni mellan sju ochoch i gymnasietsjunker succesivt är nere
i mellanstadiet i Borås ochpojkar i musikskolanAndelen ärprocent.

i Eksjö fyrtiotre Icirka tjugofem ochJönköping procent.procent
till mellan fyra och tolvandelen pojkar sjunkitgymnasiet har procent.

Fritidsgård

fritidsgårdar avviker generellt inte de åtta kommunernadet gällerNär
utsträckningPojkar går på fritidsgård ifrån normalbilden. änstörre

åldersgrupper. de någon gångflickor i så samtliga Avgott som som
könsskill-Ospecificerat antal besök och frekvens,besökt fritidsgården, är

i gymnasiet. Botkyrkaminst i högstadiet ochnaderna störst är ett gott
lika många flickor pojkar, ihälften ungdomarna,exempel där somav

endastfritidsgård någon gång. gymnasiet dethögstadiet besökt I är en
fritidsgård,någon gång gåtttredjedel 34 procent flickornaav som

Fritid Nilsson, allvarsamma1976-1991. 260, Tabell C3. Se P. Denävens.
studie ungdomarstillfritiden. refereras Trondmans59-61, där det Mats avs.

musiksmak utövande.och eget
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fjärdedelar pojkarnanästan 72 procenttremen av
När det gäller frekvens i besök på fritidsgård det svårareär att

jämföra kommunerna, eftersom undersökningsmodellerna skiljer sig
beträffande svarsalternativ för antal besök. Botkyrka, Lund, Forshaga
och Skellefteå har frågat besökt fritidsgård någon gång år,om man per

månad ellersäsong, vecka, vilket innebär de gårper attper per som en
gång i veckan och de går fem gånger i veckan klassificeras isom

Därmed kan inte vilket kön nyttjarsamma grupp. man se som an-
läggningen i utsträckning.störst Borås, Eskilstuna, Eksjö och Jönköping
däremot frågathar specifikt antal besök de fyra veckorna,senasteom
vilket de högfrekventagör även besökarna i materialet.att syns

Genomsnittet i kommunernas samtliga åldersgrupper visar emellertid
vid besöksfrekvensen gång i veckanatt respektive minst gång ien en

veckan dominerar pojkarna. I högstadiegruppen tidigareär sagtsom
könsfördelningen jämnare i de andraän åldersgrupperna. Pojkarna
dominerar i Eskilstuna, Botkyrka, Skellefteå och Jönköping med några
procentenheter, medan flickorna dominerar i Borås, Lund och Eksjö.
Genomsnittligt i dessa kommuner könsfördelningenär jämn i högstadiet.
I gymnasiet dominerar pojkarna däremot i samtliga kommuner.

I de fyra kommuner redovisar besök på fritidsgård flera gångersom
i veckan förstärks pojkarnas dominans de högfrekventa besökarna.som
Nästan dubbelt så många pojkar flickor besöker fritidsgårdensom mer
än gång i veckan. Enda undantaget Eksjöär där de högfrekventaen
besökarna likautgörs del flickor pojkar.storav som

Kulturaktiviteter

Att besöka muséer, utställningar, konserterteater, har utredningenetc.
valt slå till besök på kulturevenemang.att De flesta kommunersamman
har också i sina undersökningar frågat på Botkyrkasätt. harsamma

besök utställningar och besök påseparerat teater.
I genomsnitt deltar flickor i kulturaktiviteter i större utsträckning än

pojkar frågannär gäller besök den säsongen/senaste månaden,senaste
Ospecificerat antal gånger. I mellanstadiet det dock iär genomsnitt fler
pojkar flickorän deltagit i kulturaktiviteter. Från och medsom
högstadiet det flerär flickor pojkarän deltagit i kulturaktivitetersom
och på gymnasiet manifesteras den könsskillnaden.största

Hos de deltar i kulturaktiviteter regelbundet en gång veckansom per
respektive minst gång vecka visar genomsnittet ingen könsskill-en per
nad. I vissa kommuner detär större andel flickor regelbundnaären som
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utslagetpojkar, ärandeldeti andra störrebesökare och är menen
deltar igäller derelativt jämn. Detkönsfördelningen somsamma
entydigtsåledes intekangånger i veckan. Detflerakulturaktiviteter

pojkar det gälleraktivaskulle än närflickorpåvisas att taatt vara mer
kulturutbudet.del av

Bibliotek

besöker bibliotekvisar flickori samtliga åldersgrupperGenomsnittet att
varierarSkillnaden dock liten,utsträckning pojkar.i äränstörre men

flickor ifler pojkarPå mellanstadiet detkommunerna. är änmellan
biblioteket. Av denågon gång besöktBotkyrkaJönköping och som

gång ii respektive minsten gång veckanregelbundna besökarna en
påpå mellanstadiet i Botkyrka,pojkar flickorveckan det fler änär

EksjöSkellefteå gymnasiet iLund ochhögstadiet i Eskilstuna, samt
biblioteket. de högfrekventa besökarnabesöker Avoch Botkyrka som

igenomsnitt fler pojkar flickorgång i veckan det i änmer ärän en
besöker biblioteket.mellanstadiet och högstadiet som

kulturvanorSammanfattande om

flickor i kommunalakan medde åtta kommunernaI ärattman se
i utsträckning pojkar. Tendensen deltagandetmusikskolan större än att

stigande ålder här. genomsnittligagår ned med kan Denävenses
åldersgrupper liggerkönsskillnaden i samtliga till åttarunt sex pro-

flickors fördel. Fritidsgården generelltcentenheter till verkar dock vara
pojkarnas andel pojkar besöker fritidsgården i samtligaEn störrearena.

gångeråldersgrupper och till antal vecka andelen pojkar ärmuärsett per
i högstadiet gymnasiet.Könsskillnaderna minst och iärstörre. störst

kulturutbudet bibliotek detdet gäller del och besökaNär äratt ta av
tillgenerellt fler flickor pojkar detta. Mengörän. som manser

ofta inte påvisa tydligfrekvensen, hur de besök, kan likagör ett man en
flickdominans. Av dem deltar i kulturaktiviteter och bibliotek regel-som

påvisa det fler flickorbundet kan inte tydligt pojkarär änattman som
en gång i veckan fleradetta. regelbundna och högfrekventaDegör

gånger i veckan besökarna i vissa kommuner och åldersgrupperutgörs
flickor. därmed inteandel pojkar och i andra Det kanstörre avav en

flickor skulle nyttja dessa utbud itydligt påvisas störretyperatt av
utsträckning pojkar.än
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3.3.3 Nyttjande anläggningarav

det nyttjandeNär gäller anläggningar har utredningen valt antalut ettav
inomhusanläggningar för undersökning. anläggningstyperDe vi valt är

ridanläggning,ishall, sporthall och simhall. Frekvensen till någonär satt
gång, gång i veckan och flera gånger i veckan. Här gälleren samma

endast Borås, Eksjö, Eskilstuna och Jönköping harattsom ovan
uppgifter andel besöker anläggning flera gånger i veckan.om som en
Botkyrka, Lund, Forshaga och Skellefteå har i sina enkäter frågat efter
besök minst igång veckan vilket inbegriper både de besökeren som en
gång i deveckan och besöker flera gånger i veckan. Vår be-som
dömning dessa kan hänföras till klassificeringen gång iär veckan.att en

Ishallen och ridanläggningen

tvåDe könstypiska anläggningarna ishallen och ridanläggningen.ärmest
Den domineras pojkar och den andra flickor. Av deena av av som
någon gång besökt ishallen pojkarna andel. Genomsnitt-utgör störreen
ligt samtliga åldersgrupperöver könsskillnadenär tolv procentenheter
till pojkars fördel. Den könsskillnaden slår emellertid igenom hosstora
de regelbundna besökarna. mycket liten del flickorna besökeren av
regelbundet ishallen, endast någon medan siffran för andelprocent,
pojkar i vissa kommuner mångdubbelt förär pojkarna.större

Inte det flest flickoroväntat besöker ridanläggningen.är Andelsom
flickor besöker ridanläggningen i mellanstadietär störst ochsom
minskar sedan succesivt. Det förgäller pojkarna. Jämförsamma man
ishallen och ridanläggningen den genomsnittligaär andelen flickor i
ishallen lika andelen pojkar i ridanläggningen de regel-stor som av
bundna besökarna en gång i veckan. Det förefaller emellertidär vara

andel flickorstörre regelbundet besöker ridanläggningen änen som
andel pojkar regelbundet besöker ishallen.som

Sporthall och simhall

Besökarna i sporthallen och simhallen jämnare fördeladeär könsmässigt
besökarna i ishallenän och ridanläggningen. Men här kanäven man se

där det fler pojkarmönster flickorän besöker sporthallen ochett som
andel flickorstörre pojkar besöker simhallen.än Hos deen som som

besöker sporthallen regelbundet en gång i veckan respektive fleraofta
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gånger i veckan könsfördelningen jämnare, fortfarandeär men
pojkarna. vissa kommunerI och åldersgrupperöverväger överväger

flickorandelen med några procentenheter, några kontinuerligamen
frånavvikelser den generella bilden, d.v.s flickor dominerar i fleraatt

åldersgrupper nyttjandegradoch uppvisas inte.
I de anläggningstyper vi valt titta simhallenär denatt som

uppvisar jämnasteden könsfördelningen. Av de någon gång besöktsom
simhallen, Ospecificerat antal gånger, andelen flickor något,överväger

könsskillnaden minskar vid regelbundet nyttjande och vid detmen
högfrekventa nyttjandet könsfördelningen iär många fall jänm. Den
generella bilden inte i samtliga kommuner. avvikerstämmer Botkyrka
från det i samtliga åldersgruppermönstret andelär störreattgenom en
pojkar flickor någon gångän besökt simhallen, hos desom men
regelbundna besökarna könsfördelningen i genomsnittär jämn.

Sammanfattande anläggningsnytüandeom

Den enda anläggningstyp flickor entydigt nyttjar i större ut-som
sträckning pojkar ridanläggningen. Simhallenän är besöks visserligen
i litet utsträckning flickor,större könsfördelningen relativtärav men
jämn hos de regelbundna besökarna. En jämnare könsfördelning hos de
regelbundna besökarna gäller också för sporthallen, det är störremen en
andel flickor pojkar inteän eller aldrig besökt sporthallen. Ishallensom

ibesöks viss flickor,grad pojkarnas dominans i nyttjande slårav men
starkt igenom vid det regelbundna utövandet.

3.3.4 Sammanfattning fritidsvanorom

För kunna skapa sig bild hur flickors och pojkars fritidatt uten av ser
inte underskattar eller överskattar deltagandet, inte bara visarsom som

del verkligheten och döljer måste framen av taen annan, man
teleobjektivet. Det inte tillräckligtär endast till antal medlemmaratt se
i förening, eller till antal besökare i viss anläggning,typen utanen av
medlemsantal och besök måste kopplas till aktivitet och frekvens för att
inte bilden skall bli skev. Kommunernas modeller skiljer sig
beträffande hur detaljerade frågor ställer i sina enkäter. Deman
kommuner genomfört sina kultur- och fritidsvaneundersökningarsom
efter Kommunförbundets modell Botkyrka, Forshaga, Lund och
Skellefteå har inte frågat efter högre aktivitetsgrad gång iänen en
veckan, vilket innebär de högfrekventa nyttjarna den kommunalaatt av
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besöker anläggninginte i statistiken. Denfritidsservicen som ensyns
i veckan klassificeras ieller verksamhet tio gånger samma grupp som

övriga kommunerna undersök-den går gång i veckan. Deen varssom
ningar utförda efter Ulf Blomdahls modell Borås, Eksjö, Eskilstunaär
och Jönköping kan i de flesta fall på aktivitetsgrad.svara

Grundmönstret kultur- och fritidsvanor könsskillnadernaär att
förändras graden aktivitet och nyttjande definieras. Könsskillna-när av
derna ökar i vissa verksamheter och jämnas i andra. En tendens ärut att
i pojkar dominerarde verksamheter ökar pojkarnas dominans vidsom
högre aktivitet exempelvis besök fritidsgård, imedan de verksam-
heter flickor dominerar utjämnas könsskillnaden högrenär ävensom en
besöksfrekvens besök på simhall och kulturevenemang beaktas. Utifrån
detta kan det konstateras inte kan flickor nyttjar vissasägaatt attman
anläggningar eller verksamheter i utsträckning pojkar. Såledesstörre än

det bara kommunala musikskolanär entydigt har andelstörresom en
flickor pojkar. kommuner iDe vissa verksamheterän avviker påsom

kontinuerligt från Eksjö och Botkyrka. Flickorsätt mönstret är iett
Eksjö har exempelvis genomgående högre föreningsdeltagande.ett

I sammanställningen kommunernas kultur- och fritidsvanor harav
verksamheterna behandlats lika, d.v.s karaktären de olika typerna av
verksamheter har inte utformningen undersökningen. Undersök-styrt av
ningen ungefärlig bild andel flickor och pojkar i olika typerger en av

definierade verksamheter. Det kan därför på sin platsav attvara
diskutera hur skall förhålla sig till verksamhetstyperna olikaman ur
aspekter. Kan likställa besök på bibliotek med besök på sporthallenman
eller ishallen Kan besök på kulturevenemang likställas med att vara

imed kommunala musikskolan Kan underrepresenation i den ena
verksamheten kompenseras med överrepresentation i den andra
Diskussionen kan föras utifrån olika perspektiv: målgruppsperspektivett
och ekonomiskt perspektiv, d.v.s. till vänder sig verksamhetenett vem
och hur finansieras den De fritidsverksamheter tagit ochsom upp

i täcker det stöds från offentligt håll föreningsliv,stort sett ärsom som
kommunala musikskolan, kulturutbud, bibliotek, fritidsgård, nyttjande

anläggningstyperna ishall, ridanläggning, sporthall och simhall.av
Många kommuner ihar regel ytterligare antal anläggningstyper ellerett
saknar vissa de vi valt titta på. Men de anläggningar vi valtatt ärav
kostnadskrävande för kommunerna både i byggnation ioch drift och
underhåll, vilket de igör synnerhetatt resursperspektiv ärettur
intressanta studera.att
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Målgrupp

Man kan direkt konstatera verksamheterna till sin form och innehållatt
olikaär karaktär. Som följd därav inkluderar eller exkluderarav en

verksamheterna olika befolkningsgrupper, vilket kan analyseras med
flera bakgrundsfaktorer och analysinstrument hjälp. Bortsett frånsom
detta kan börja med vilka målgrupper implicitatt ellerman se som
explicit avsedda förär verksamhet eller anläggning, vilka hinderen samt

de olika verksamheterna för utövandet.som reser
Föreningslivet vänder sig till alla. Dagisbarn såväl pensionärersom
med i föreningar,är måhända inte i förening. Enligt SCBtypsamma av
detär endast åtta befolkningen står utanförprocent förenings-av som

livet.°° De hinder kan förknippadesägas med sinutövasom attvara
fritidsverksamhet i föreningsregi är måste anmäla sig i förväg,att man
betala medlemsavgift och inte alltid kunna påverkaatt tidpunkten då
aktiviteterna äger vissaI fall kan även andra hinder föreligga,rum.
exemeplvis det krävs materiella såsomatt speciell utrustningresurser en
för kunna bedriva verksamhet.att en

Målgruppen i den kommunala musikskolan barnär och ungdom i
skolåldern. Det svårareär generalisera hindrenatt där, eftersomom
vissa kommuners musikundervisning avgiftsbelagd,är medan andras är

ellernästan helt avgiftsfri. Vissa kommuner har instrument till utlåning,
medan föräldrar i andra kommuner måste köpa instrument till barnet.ett
De ekonomiska hindren därmedär olika i kommunerna. Ett visststora
mått urval görs också bland dem söker sigav till kommunalasom
musikskolan. de flestaI kommuner får barnen börja spela blockflöjtatt
och först därefter välja vilket instrument de vill spela. Många kommuner
har dessutom kö till sina musikundervisningar, vilket integör allaatt
barn vill spela får plats.som

Fritidsgården är verksamhet inte förbinder sig tillen som man att
delta Verksamheten vänder sig företrädesvis till ungdomar och den är

föröppen alla och på tider då ungdomarna inte går i skolan. Det
föreligger i allmänhet inga ekonomiska hinder för besöka fritids-att
gården°l och verksamheten skall vända sig till alla ungdomar oavsett
kön, klass eller etnicitet.

Biblioteken vänder sig till alla. Det föreligger inga ekonomiska
hinder för besöka biblioteketatt eller bokbussen, eftersom det är

°° SCB. Föreningslivet i Sverige statistisk belysning. Levnadsförhållan-en-den, 86. 1994. 7rapport s.
Fritidsgárdari vissa kommuner infört/höjthar avgifterna för gárdskort eller
terminsavgifter på år.senare
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dynamiska lokaleroftadessutomBibliotekenlåna. ärkostnadsfritt att
filmvisning,såsomverksamheterformerolikakan inrymma avsom

ochtidningarläsakanuppläsningar",ochföredragSagoläsning, man
tidningar påochlitteraturfinnspå musik. Dettidskrifter eller lyssna

få0rd svenska kankanintedenspråk, vilket ävenolika gör ettatt som
tillgodosetthändelsermed i världensföljaellerläsabehovet attav

biblioteket.
Även Förklaringar tillsig till alla.vändakankulturutbudet sägas

ikan sökasbesöker kulturevenemangaldrigmänniskorvarför vissa
iblandhindren kanekonomiskaDekulturella faktorer.sociala eller vara

teaterföreställningarellerVissa konserterobefintliga.iblandochstora
gratis.andrabiljettpriser, medan ärhar dyra

olika verksam-systematisera demöjligt kunnaså långtFör att som
eller otill-tillgänglighetutifrån deraskategoriseringheterna, är en

delhinder föreller småföreliggergänglighet, det att tastora avom
i begreppenkan formulerasKategoriseringenintressant.verksamheterna,
forma denkankriterier sägasslutenmet Deochöppenøtet som

såsig tillantingen vänderdenöppna verksamheten storär att en
hinderfå eller ingamöjligt och/ellermedborgargrupp avuppresersom

tidsplaneringdet krävsellerorganisatorisk karaktärekonomisk eller att
karaktäriserasverksamhetslutenförhandsanmälan. Enoch/eller attav

ochbegränsadtillvänder sigantingen storaden uppresergruppen
förhandsanmälan,hinder, den krävertidsmässigaellerekonomiska att

medlemskap.ellerregelbundenhet
kommunalaföreningslivet och denkankriterierUtifrån dessa

organisatorisk och denhinder dedemusikskolan artuppreser avg.a.p.
till, hänföras tillvänder sigmusikskolanmålgruppbegränsade som

fritidsgårdenochkulturutbudetBiblioteket,verksamheten.slutnaden
visserli-Kulturverksamheten kanverksan1heten.hänförs till den öppna

ocheller kulturellaekonomiskavad gällerhinder resursergen uppresa
kulturverksamhetenssärskildsig tillfritidsgården vänder mengrupp,en

samtliga inomförfritidsgårdenoch öppenprincipiella öppenhet äratt
betecknasändå varför de bör öppnaåldersgruppen överväger som

verksamheter.
ianalyslåter siganläggningstyperna ävenvidare tillgåFör att en

I används begreppenFritid StockholmsUlf Blomdahl och rapporter
fritidsaktivitet, till viss delinstrumentell expressiv överensstämmeroch som

ochslutetinstrumentelltdeñnition.med skulle denvår Där motsvaras av
rubrikenvidarebeskrivning, underutförligareexpressivt Föröppet. seenav

bakgrundsfaktorer.etniskasocioekonomiska och
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öppenhet och slutenhet eller tillgänglighettermer och otillgänglighetav
detta fallIgöras. med öppenhet sådan anläggning äravses en som

både för allmänhetöppen och föreningsliv, dynamisk iär så mottosom
den tillåter flera olika verksamheter. Med slutenhet förståsatt typer av

här anläggningen sluten förär allmänheten, implicit eller explicit,att att
den ändamålsenligär oflexibel och därmed endast tillåter smalmen en
verksamhet.

Beroende på hur de enskilda kommunerna byggt sina anläggningar,
vilken verksamhet bedrivs i dessa hur förhållandetsamtsom utser
mellan den andel veckans timmar anläggningen står föröppenav som
allmänheten och den disponeras föreningarna, kansom typav en av
anläggning kategoriseras sluten i den kommunen, öppensom ena men
i Utgår dock från de traditionella anlägg-en annan. typernaman av
ningar kan överdrift simhallen och ishallen exempelutan utseman som
på öppen respektive sluten anläggningstyp. Simhallen besöks allaav
åldersgrupper, från små barn i sällskap sina föräldrar till gamlaav
människor och för såvälär öppen allmänheten föreningar. Lokalensom

dynamisk på såär den tillåtersätt både lek, motion, och träning. Påatt
år har sådantäven styrketräning, solarium, caféersenare som massage,

och äventyrsbad blivit del simhallens utbud.en av
Ishallen kan simhallenssägas Ishallen domineras oftamotsats.vara
föreningarna i disponerar samtliga tider i hallen. vissaIstort settav som

kommuner öppettidernaär för allmänheten mycket begränsade. De
gånger allmänheten har tillgång till lokalen detär åskådare tillsom
idrottsevenemang. Lokalen tillåter ofta inga andra verksamheter än att

konståkning eller ishockey.träna Vid planering ishallar tänkerav man
sällan i andra fritidsaktiviteter, möjligen på kommersielltermer utomav

Ävenalternativ användning. öppettiderna i ishallen förändras,om
attraherar den knappast några större besökare på grundgrupper av av
ishallarnas utformning. Några motsvarigheter till simhallens olika former

rekreation, finns inte i ishallarna, ofta saknar samlingsloka-ävenav som
ler. Som kan jämföra ishallens och simhallens historia.parentesen man
Simhallen har längre historia och deras ursprungsfunktionen attvar
fungera hygienisk inrättning för vanligt folk på den tiden dåsom
människor inte hade badrum och rinnande Simhallen har såledesvatten.
utvecklats från tvättinrättning till bli rekreationsmiljöatt attvara en en
för alla åldersgrupper. Simhallen flera olika behov hosmotsvarar
människor föröppen allmänheten på människors fritid,attgenom vara
den möjliggör för hela familjen gå dit, den har för tränings-att utrymme
och tävlingsverksamhet och den tillåter olika former aktiviteter.av

Ridanläggningen kan också sluten anläggning eftersomanses vara en
krävsdet och ofta medlemskap i förening för haattengagemang
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tillenbartdock intesyftarverksamhetendeltill den. Entillträde stor av
skötahandlarinte störredel omlikaminst attrida, stor omutanatt en

dynamisk ändenså kanPâoch stallet. sätthästarna mersomses
flera deIverksamheter.olikatillåter fleraeftersom denishallen, av

ridstalletdetfinnstagit delutredningenstudier somomsamsynenav
sindelflickorfritidsgård, där ärslags stordet fungerar avett enatt som

villkor ochindividerutvecklaskandeoch därlediga tid egnasom
utgångspunkter.utifrån olika

har valthurberoendesvårdefinierad attSporthallen är manmer
allmänhetenförverksamheter är öppnamellantidernadisponera som

Även verksamheterhakansporthallarnaföreningarna.respektive som
idrott.former Deolikamångainhysasolarium,café och samt av

och konserter.såsomför kulturevenemanganvänds teateräven
denhänföras tilldärmedstörre kandeåtminstoneSporthallen mer

anläggningstypen.slutnatill denänöppna
kanoch slutenhetöppenhetförvi ställtkriterierUtifrån de enupp

in idelasanläggningstyperochverksamheterhurförasdiskussion om
lokal däranläggningkategorin. ärEnandraeller denden enena

verksamheten fungerarlokalen ochBådebedrivs.verksamhet ensom
inteorganisatorisk formFöreningenaktiviteter. ärolikaför somenram

den.bedrivs inomverksamhetvilken slagsdefinierari sig som
intemiljörumsligDen ärsätt.fungerarAnläggningen somensamma

i sig skapar inteAnläggningenaktivitet.vissheller förutsätter typ aven
bedrivs inomaktivitetervilkaberoendeverksamheten, ärutan somav

den.
denbekräftar ivi studeratkommunerFritidsvanornai de settstort

verksamheter därfritidsvanor. De"normalbilden" förkönsmässiga
utsträckning inomöverrepresenterade,återfinns i störrenågotflickor är

hinderingafå ellerverksamhetstypernade öppna avsom reser
Undantagetför utövandet. ärorganisatoriskellerekonomisk art

besöksfrekvensmed högreutsträckning ochifritidsgården, störresom
pojkar.av

sig tillvilka vänderkaraktär, deverksamheternasolikaUtifrån de
eller denstödja denbeslutsamhälletsmotivvilkaoch attstyr enasom

skallsamtliga verksamheterdiskuterasverksamheten, kan detandra om
verksamheterderesursfördelningen. Avvid analysbehandlas lika aven

direktfritidsgården ärdet endastvi klassificerar äröppna, somsomsom
Fritidsgårdenfritidsverksamhet.ungdomarsochavsedd för barns ses

skäl inteolikaför de ungdomarkomplementockså ett avsomsom
föreningslivet.organiserar sig i

syfteendainte verksamheterbibliotek däremot,och ärKultur vars
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är barn och ungdom meningsfullatt fritidssysslesättning. Dege en
grundvalar kulturens och bibliotekens existens vilar på inteärsom
primärt fritidspolitiska, rad olika skäl motiverar varför viutan haren
kulturverksamhet och bibliotek.

jämföraAtt eller likhetsteckensätta mellan spela fotboll iatt en
förening och på oproblematisktär så längeatt teater det handlar om

studera dessa "fritidsvanor". Skallatt däremot göra analyssom man en
de offentliga könsmässiga fördelning sådanav ärresursernas en

jämförelse komplicerad. Då krävs alla de olika variablerattmer som
diskuterats såsom verksamhetens karaktär, målgrupp och motiv förovan,
offentligt stöd in. Omvägs utgångspunkten fördelningsperspektiv,är ett
måste uppfattningen flickors underrepresentation inom fritidssektorn,att
kompenseras deras överrepresentation inom kultursektorn, ifrågasät-av

Det inte heller rimligtär pojkarnastas. överrepresentation inomatt
fritiden skall kompensera deras underrepresentation inom kulturen. Det
komplementära tänkandet de två sektorerna utgår från könsstereo-om en

"normalbild" och börtyp led i skapandet verkligutmanas ettsom av
jämställdhet.



996:3SOU 1Fritidsverksamhet64



SOU 1996:3 Resursfördelning 65

4 Resursfördelning

l detta kapitel diskuteras penningströmmarna inom fritidsområdet. Först
genomgånggörs de offentliga medlen till viktiga myndigheter ochen av

organisationer med för fritidsområdet på nationellt plan.ansvar
Fördelningen de kommunala inom fritidsområdet mellanav resurserna
kvinnor och sedan.män Att beräkna den könsmässigapresenteras
resursfördelningen inom den kommunala fritidssektorn svårt iär
dagsläget. Underlag och kvalitativa data saknas i utsträckning.stor

4.1 Myndigheter och organisationer

Frågor fritiden faller inrör under olika departementssom ansvarsom-
råde. Exempelvis ligger frågor folkrörelser, idrotten och ungdomenom
på Civildepartementet, folkbildningen på Utbildningsdepartementet och
kulturfrågor på Kulturdepartementet. Civildepartementet handhar också
frågor Svenska kyrkan och de fria trossamfunden. Någon motsvarig-om
het till kommunernas fritidsnämnder finns inte statlig nivå. Statens
kanaler för påverka utformningen och fördela medel tillatt verksam-av
heter människors fritidsaktiviteterrör olikautgörs myndighetersom av
och organisationer. För nämnda frågeområden Riks-ovan svarar
idrottsförbundet, Ungd omsstyrelsen,Folkbildningsrådet och Kulturrådet.

dettaI kapitel görs genomgång de olika organisationernasen av
struktur, deras principer och kriterier för fördelning bidrag samtav av
viss statistik. offentligasDet förhållande till trossamfunden faller utanför
denna utrednings uppdrag.

4. 1 l Riksidrottsförbundet
.

Riksidrottsförbundet RF bildades 1903 och består idag 22 000av
idrottsföreningar och 17 000 korpföreningar. Riksidrottsförbundet
fungerar bransch- eller paraplyorganisation med vissa myndig-som en
hetsliknande uppgifter. Dess fördelaär de statliga bidragenattansvar
inom den organisationen och till andra utanförstående idrottsorga-egna

3 16-0130



SOU 1996:3Resursfördelning66

myndig-idrottsrörelsensamladeföreträda dennisationer, gentemotatt
förserviceorganbeslutsfattareoch andrapolitikerheter, ettsamt att vara

organisationerna.de anslutna
uppgiftspecialidrottsförbund SF är66i RFMedlemmar är attvars

nationella tävlingarnadesamordnaverksamheter,vidareutveckla sina
internationellaockså densköteridrotten. Dedenutvecklaoch egna

mästerskapinternationellatilllandslagrepresentationen att ta utgenom
Specialidrotts-cirka l 000samarbetet.internationella Dedelta i detoch

66 speciali-organisationer till deregionalaSDFdistriktsförbunden är
regionala intressenabevaka deuppgiftoch derasdrottsförbunden är att
finns också de 22regional nivåspecialförbund. Pårespektiveinom

följerdistriktsgränseri länsgränserna.distriktsförbunden DF stortvars
intressenbevaka idrottensd.v.s.uppgifter RF,liknandeDe har attsom

servicedistriktetpolitiker inomochmyndigheter samt attgentemot ge
och SDF.föreningartill

RF-stämman hållsbeslutande ärDet högsta vartannatorganet som
från200 ombud"riksdag" där cirkaidrottensår. RF-stämman är

Verkställandesammanträder.distriktsförbundspecialidrottsförbund och
RS väljs RF-stämman.Riksidrottssryrelsenär som avorgan

idrottsorganisatio-studieförbund SISUidrottsrörelsens ärSvenska
främst förstudieverksamhetanordnarstudieförbundeget somnernas

SOK handhar deOlympiska KommittéSverigesidrottsföreningarna.
finnsfrån detoch fristående RF, näraolympiska frågorna är ettmen

specialidrottsförbunden 33 medlemmarBlandemellan. ärsamarbete dem
Ytterligare 12i olympiskarepresentation deSOKi grenarna.genom

i SOKerkända idrotter och deltarkspecialidrottsförbund representerar s . .
medlemmar.associeradesom

inteorganisationerRiksidrottsförbundet finns antalUtanför ett som
viaRiksidrottsförbundet,bindning tillnågon organisatoriskhar men som

Frilufts-bidrag.statliga DessaRiksidrottsförbundet ansöker ärom
Simfrämjandet,ochLivräddningssällskapetfrämjandet, Svenska

Pistolskytteförbun-fiskevårdsförbund, Svenskasportfiske ochSveriges
specielltBåtunionen. vissa fall,Svenska ICykelfrämjandetdet, samt

föreningenSvettis, kan den lokalagäller Friskisvanligt detnär vara

Tidigare RIM,Riksidrottsmötetbeslutandekallades det högsta organet
namnändringen.i 1995november beslutades ommen
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medlem i specialidrottsförbund och därmedett medlem i Riksidrottsför-
bundet det.även inte moderorganisationen ärom

Kvinnorepresentationen i RF

Riksidrottsförbundet samlade under 1995 in statistik över antal aktiva,
antal representerade i styrelser, kommittéer och valberedningar
central nivå i specialidrottsförbunden vilka då 63 till antalet. Enligtvar
denna statistik det totaltär cirka 4 miljoner aktiva i de olika speciali-
drottsförbunden inklusive Korpen. Av dessa 1,7 miljonerär kvinnor.
Kvinnorna alltså 43utgör det totala antalet aktiva idrottsutö-procent av

i RFs specialidrottsförbund. De idrotterna medvare andeltre störst
kvinnliga aktiva ridsport 84är procent, gymnastik 79 procent och
konståkning 73 procent. Idrotterna med minst andel kvinnliga aktiva

ishockeyär och biljard 2 procent bandy och brottning 5samt
procent. Siffror rör antal aktiva skall dock med viss försiktig-som tas
het, eftersom förbunden beräknar detta på olika Förbundenssätt.
redovisningar kan kategoriseras på följande 1sätt: Förbundet uppger
licenser. 2 Förbundet det totala antalet aktiva. 3 Förbundetuppger

det totala antalet medlemmar. 4 Förbundet detuppger skattadeuppger
antalet aktiva. Dessa beräkningsgrunder kan jämföras med RFs
definition "aktiv" för SFs redovisning medlemsstatistik: med aktivav av

deltagare i organiserad idrottslig tävlings-,menas tränings- eller
motionsverksamhet. Ledare, funktionär eller ledamot styrelse, sektionav

65eller utskott. En följd dessa beräkningsgrunder torde i deav attvara
fall då endast licensierade idrottare medräknas blir siffran för aktiva
lägre detän verkliga antalet aktiva utövare, exempelvis förefaller antalet
35 000 kvinnliga fotbollspelare underskattat. I andra fall då ävenvara
passiva medlemmar räknas aktiva blir siffran högre detän verkligasom
antalet aktiva.

Efter korpidrotten de tillär antalet medlemmar tio idrotternastörsta
golf, gymnastik, ridsport, friidrott, fotboll, skidor, basket, tennis, segling
och handboll. Den andra och den tredje idrotten,största gymnastik och
ridsport, kvinnodomineradeär idrotter med tillsammans cirka 470 000
aktiva utövare.

Den organisatoriska beskrivningen idrotten i avsnittet huvudsakligenärav
hämtat från 1993:58Ds Idrott allaát kartläggning och analys idrottsstö-avdet. Uppgifterna har uppdaterats Riksidrottsförbundets iav representant
denna utrednings expertgrupp.
Riksidrottsförbundet 1995 Blankett för redovisning medlemsstatistik.av



1996:3SOUResursfördelning68

50genomsnitti nästankvinnoridrotterna utgörde tioI största
idrotternakvinnodomineradedeTackaktiva.deprocent vareav

kvinnor högreandelen änfriidrott blirochridsportgymnastik, genom-
nio deendastisamtliga I43specialförbund, ärsnittet procent. avsom
aktiva.dehälftenminstkvinnornaspecialförbunden utgör63då av

siffrorna lägrerepresentationsnivå ärkvinnortill andelenSer man
fannsspecialidrottsförbundsamtliga 63Itill andelen utövare.än som

kvinnornautgjordeundersökningsingjordeRiksidrottsförbundetnär
brottning,förbundNiostyrelseledamöterna.endast 25 procent av

Casting,motorcykel,bandy,fotboll,amerikanskbiljard,ishockey,
förbundSexi styrelsen.kvinnorhade nollroddissegling och procent

skolidrottorientering ochridsport,korpen,konståkning,gymnastik,
hadeförbundförbundsstyrelsen. Ingetikvinnorminst 45hade procent

vilket innebärstyrelsen,ikvinnor mansrepresenta-56 attän procentmer
förbundsstyrelserna.i44aldrig understegtionen procent

ungefärvisarförsamlingarundersöktai andraKvinnorepresentationen
valbe-26kommittéerikvinnor ärAndelenresultat. procent,samma

24landslagstränareochbefattning 26högreredning 32 procentprocent,
procent.

iaktivakvinnor ärdra slutsatsenstatistik kanAv RFs attman
de tioaktiva. Idegenomsnitt 43iidrotter och utgörsamtliga procent av

borträknat, utgörkorpidrottenantal aktivatillidrotterna,största sett
representationsnivåPå50genomsnitti nästankvinnorna procent.
valberedningar är30kvinnor sällanandelen övernårdäremot, procent

kvinnorvissa styrelseri snitt. I ärkvinnor32medundantaget procent
har30 procentspecialidrottsförbund cirka21representerade.inte alls

aktiva,kvinnligaandelförbundsstyrelseni änkvinnorandelstörreen
andelmindreharcirka 70 procentförbundresterande 42medan en

iakttagelse äraktiva. Enandelstyrelsekvinnor i attän annansom
jämställdtillbenägenhetkvinnodominans har störreidrotter med enen
konståk-ocgymnastikenridsporten,styrelserna,vilketrepresentationi

på.exempelningen är
miljoncirka 1,5tillsammanskvinnoidrotterna, medde 24I största

kvinnorepresentationen i styrelser-genomsnittligadenaktiva kvinnor, är
kvinnligacirka 200 000SF, med tillsammansövriga 39l35 procent.na

16genomsnittssifframotsvarandeaktiva är procent.
till 40-jämställdhetsmålet sättsSammanfattningsvis kan sägas att om
målet,procentförbund 17uppfyller 11kvinnorepresentationprocentig
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jämställdhetsmålet till minst 50sätts kvinnor detärmen om procent
målet.endast 3 förbund 5 procent uppfyllersom

Fördelningsprinciper för det statliga stödet till idrotten

Statens tillstöd idrotten fördelas företrädesvis via Riksidrottsförbundet.
RF lämnar anslagsframställan till Civildepartementet och regering och
riksdag fattar beslut stödets storlek och inriktning.om

fördelarRF i sin bidrag till de 66 specialidrottsförbunden förtur att
dessa skall kunna ha organisation med anställd personal och bedrivaen
verksamhet. Specialidrottsförbunden ansöker medel hos RF ochom
utgångsläget för fördelningen bidragetsär storlek från föregående
period. Dels basäskande frångörs specialförbunden för den normalaett
verksamheten tredje år och dels tilläggsäskande för avvikelservart ett
från den normala verksamheten varje år. Bidragets storlek påverkas
dessutom föreningsantal, antal aktiva, antal aktiviteter, utbildningsin-av

volym på landslagsverksamheten. Fördelningensatser samt görs utan
hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna inom specialidrottsför-
bunden, d.v.s förbundet har eller små tillgångar.oavsett storaom egna

Regeringen har fastställt bestämmelser för statligt lokalt aktivitetsstöd
LOK. Stödet utbetalas från RF till distriktsförbunden DF och vidare
till föreningar anslutna till RF. Aktivitetsstödet utbetalas två gånger per
år och baseras på uppgifter det antal aktiviteter och deltagareom som
föreningarna haft under perioden. Uppgifterna in frånrapporteras
föreningarna till disktriktsförbunden. Statistiken antal utbetaladeöver
LOK-stöd inte könsdifferentierad,är vilket innebär inte haratt man
totala uppgifter hur mycket LOK-stöd flickor respektive pojkarom som
uppbär. Vid statistisk undersökning avseende LOK-stödet vårenen
1993, fördelades stödet med 40 till flickor och 60 tillprocent procent
pojkar. En motsvarande undersökning våren 1995, siffrorna 43var

till flickor och 57 till pojkar.procent procent
Idrottsorganisationer står utanför RF ansöker och erhållersom om

bidrag från via RF. Här har RF endast administrativstaten uppgift.en
Sveriges Olympiska Kommitté SOK erhåller bidrag från SOKRF. ger
i sin bidrag till specialförbunden för OS-förberedelser.tur

Riksidrottsförbundet Statistik fördelning kvinnor i special-ochöver män
förbunden.
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gällerhuvudtitlarunder andrastöderhållerIdrotten även som
exempelvis idrott inomorganisationer,andragår underverksamhet som

idrottsforskning.förCentrumstudieförbund ochidrottensförsvaret,

idrottentillPenningströmmar

medel ochoffentligabådeidrottentill utgörsPenningströmmarna avav
offentliga ocksåerhållerRiksidrottsförbundetinteintäktskällor årsom

miljoner kronor.påTipstjänst 55statligt ägda ABbidrag från detett
årligenbeslutarRiksdagenoffentliga stödet.detdelBidraget är en av

utbetalasbidragTipstjänstsår 1992. ABomfattning sedanstödetsom
Riksidrottsförbundet.tillsamlat beloppettsom

stöd ochkategoriseras ioffentliga kan ifrån detIntäkterna settstort
landsting ochfrånoffentliga medelMed stöduppdrag. stat,menas

åtagitdär föreningarentreprenaderdelsUppdrag utgörskommuner. av
idrottsanlägg-drivamed kommunenavtalexempelvissig att genom

och delsfrån kommunenekonomiskt stöderhålladå ocksåningar och
arbetsmarknadsâtgärderförerbjuder platsföreningar typenatt avav

lönebidrag.

1994 kronor.till idrotten ioffentliga penningströmmarnaDe

Stöd

miljonerRiksidrottsförbundet 511Staten
90 miljonerDistriktsförbundLandstingen

IdrottsföreningarKommunerna
miljoner1 100kontantbidrag-

3 500 miljoneranläggningssubventioner-

miljoner2015Summa stöd:

Samma notsom
Här inomekonomiska strukturenför denföljer kortfattad redogörelseen

"Penningströmmarfinns i kapitletdetaljerade uppgifteridrottsrörelsen. Mer
iIdrottsekonomiskt IEC dettaCentruminom idrott" framtagetsvensk av

betänkande.
°°Siffermaterialet offentliga penningströmmarna fram-i detabellen äröver

"Pennings-i kapitletIdrottsekonomiskt IEC. Se ocksåCentrumtaget av
idrott" i betänkande.dettainom svensktrömmar
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Uppdrag

Länsarbetsnämnderna 960 miljoner
Kommunerna -entreprenader 200 miljoner

Summa uppdrag: 1 160 miljoner

Övriga betydande intäktskällor för idrotten beräknas enligt följande:

Spelmarknaden 996l miljoner
Sponsring 595 miljoner
Publikintäkter 1 500 miljoner
Medlemsintäkter l 500 miljoner

Summa: 5 591 miljoner

Källa: Idrottsekonomiskt Centrum

Enligt dessa beräkningar såledesär det offentliga stödet ungefär lika
de egengenererade intäkterna.stort Det offentliga stödet till idrottensom

uppgår alltså till 5,2 miljarder kronor där kommunerna står för den
delen.största Av kommunernas stöd anläggningssubventionerutgör den
delen,största gånger kontantbidraget.störretre än

Beträffande uppdrag i form entreprenader, kan inte sägaav attman
de stödutgör till idrotten. Vissa kommuner har lagt många sinaut av
anläggningar på entreprenad, medan andra behållit dem i kommunal
regi. Kommunförbundet bedömer övertagandet anläggningsdrift/-att av
ägande generellt inte är önskemål eller något idrottsföreningarnaett
eftersträvar, eftersom detta skulle innebära större ochett störreansvar
ideella insatser från föreningarnas sida. Beroende på hur avtalet mellan
kommunen och den enskilda föreningen formuleratär kan det emellertid
innebära fördel för föreningens verksamhet, eftersom dennaen vid över-
tagandet driften också kan få den totala tillgången tillav anläggningen.
Detta innebär föreningen inte behöveratt konkurrera med andra före-
ningar eller med allmänheten tillgång till anläggningen, denom utan att
kan förfoga över den totala tiden och disponera denna efter föreningens

behov.egna

Lönebidrag

När det gäller de lönebidragsanställningar finns inom idrotten, kansom
inte heller tala dessa utgör stöd tillman idrotten.att Lönebidragettom
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människortillsyftararbetsmarknadsåtgärd attform geär somaven
stårPrincipen ärarbete.till att statenmöjligheterarbetshandikappmed

arbetsför-minskadedennivå,visstilllönen,delför den somenuppav
behand-allaåtIdrottESO-rapportenIenskilde utgör.denhosmågan

lönebidragen,åtgärder,arbetsmarknadspolitiska somförmedlenlades
främstidrotten. kritik frånstarkföranleddeDettatillstödoffentligtett
åtgärdstatligintelönebidrag ärframfördesdetochidrottsrörelsen att en

arbets-till denhjälpidrottsrörelsen,hjälpatill utansyftar enattsom
sysselsättning.meningsfullfåhandikappade att en

lönekostnaden,till 90tidigarebetalade procent menStaten avupp
1995julilSedanfunktionshinder ävensvårasärskiltfallvid mer.av
1995oktoberI80tillsänktsnyanställningar procent.vidnivånhar
idaglönebidragderiksdsagen ävenföreslåregeringen att sombeslutade

vid ompröv-80tillsänkasskallnivå procent90-procentigligger en
Arbetsmark-bakgrunddettaanställning, attårsefter fyra motning av

tillkronormiljoner208underskottredovisatAMVnadsverket ett
lönebidragsanställningar.71 idrottsrörelsenföranlett uthar attDetta

1995 därnovemberiRiksidrottsmötetunderuttalandeofficiellmed ett
tillMotiveringenlönebidragsnivån.sänkningenprotesterade mot avman
demångainnebärakommersänkningen attatt avuttalandet attvar

admini-idag sköterlönebidragsanställdadärförbundochföreningar
behålla dessarådhainte kommerframtiden attdylikt, i attochstration

detillledakommeruppsägningarna attmenade attMan attpersoner.
arbets-deeftersomminskar,ökar änutgifternaoffentliga snarare

idrottsrörelsen,sysselsättning ihaföriställethandikappade, att en
bedömningenarbetslöshet. proposition är attregeringensIihamnar
inte kommerlönebidrag,anställda på attantalvilldet sägavolymen,

försåarbetsgivarna ärfrånefterfrågan storbakgrundminska attmot av
anställningar.denna typ av

intelönebidragsanställningarnavisaridrottsrörelsenfrånKritiken att
Lönebidragsan-verksamheten.förbetydelseoansenligverkar vara av

ochideella arbetetdetavlastningmöjliggjortharställningarna enaven
förbund inteochföreningarNärarbetet.administrativai detkontinuitet

anställde,denersättning förgradlika höglängre kan emotse aven

idrottsstödet.analys7°Ds ochKartläggningalla.1993:58. Idrott át av
Finansdeparte-ekonomi.offentligstudier iförtillRapport expertgruppen

llmentet. s.
nProp. lönebidrag.medAnställningl995/96:96

1995."Ofñciellt i novemberRIMRiksidrottsmötetuttalande från

73Prop.1995/96296
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måste de antingen bäraöverväga kostnaderna själva, eller utföraatt
arbetsuppgifterna ideellt. Effekterna nivåsänkning kan naturligtvisav en

negativa för idrotten, eftersom sådan förändring skulle innebäravara en
andel medlen måstestörre till bekostaavsättas anställd,att atten av en

eller kraft från ideelladen verksamheten till uppgifterskötaatt tas att
tidigare gjorts anställd till förmånlig kostnad. Lönebidra-som av en en
kan med andra 0rd ha möjliggjort expansion verksamhetengen en av

och effektiv skötsel administration och ekonomi och därmeden av
inneburit lönebidragen kan ha haft positiva effekter för idrotten.att

Utifrån utredningens uppdrag det intresseär undersöka deattav
eventuella könsmässiga skillnader föreligger det gäller hurnärsom
många kvinnor och anställda lönebidragmän är och detsom om
finns dominans vissa föreningstyper bland dem har lönebi-en av som
dragsanställningar. Det skulle intresse vissaatt typervara av se om av
föreningar skickligare andraär "manövrera"än inom givnaatt -Är det exempelvis så mansdominerade föreningar oftare harsystem. att
lönebidragsanställda kvinnodomineradeän föreningar försökaFör att
få på frågordessa utredningen i uppdrag Arbetsmark-svar gav
nadsstyrelsen körninggöra lönebidragsstatistiken. Datakör-att en av
ningen gjordes på ideell förening, vilket den kodningär bästsom

med det vi frågadeöverensstämmer efter. I begreppet ideell förening
förutom idrottsföreningar föreningar inom folkbildning,ävenryms

kultur, handikapprörelsen, Resultatet körningen möjliggöretc. av en
jämförelse mellan den könsmässiga fördelningen antal lönebidragav
och kostnaden för dessa i respektive län. En begränsning däremotär att

inte kan huruvida förening har eller flera lönebidragsan-man se en en
ställda.

Arbetsmarknadsstyrelsens statistik visar det totala beloppet föratt av
utbetalda lönebidrag mellan juli och november 1995, står för 61män

kostnaden för lönebidrag och kvinnor för 39 Mänsprocent av procent.
procentuella andel antal lönebidragsanställningar emellertid lägre.ärav
Genomsnittligt antalet 53utgör män de lönebidragsanställdaprocent av
och kvinnor 47 I samtliga län kostnaden förutgör mänsprocent.
lönebidragsantällningar hälftenän det totala, varians mellan 53mer av
och 71 procent deras procentuella andel antalet lönebidragsan-men av
ställda lägst 41är varians mellan 41 och 67 procent. Detprocentsom
innebär lönebidragskostnaden i genomsnitt högre för föratt är män än
kvinnor."

"Arbetsmarknadsstyrelsen Sysselsatta i ideella föreningar, bidragstyp LBI.
Period 9507-9511. Utredningens arbetsmaterial. Opubl.
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uppgicksektornideellalönebidrag till denförtotala beloppetDet
Arbetsmark-uppskattardettaAvkronor.miljarder1994 till 2,4

lägstidrotten,gick till5040 ochmellannadsstyrelsen procent somatt
kronor.miljoner960således

förgenomsnittligt högre änärkostnaden för mäntillSkälen att
kunnaskäl skullematerial.utredningens Ettiinte utläsaskvinnor kan

förklaringigenom. Enlöneläge slårgenerella högremäns annanattvara
bidragsnivå. Detpå högreliggeranställningarkan mänsatt envara

lönebidragsanställningarnastudiemedintressant ettskulle uravenvara
också förkostnad,antal ochvad gällerkönsperspektiv, både attmen

lönebidragsanställda. Det harharföreningarvilkautröna typer somav
utredningen.förinomför dettafunnitsemellertid inte utrymme ramen

Folkbildningsrådetl

1991folkbildningsfrâgorna.Skolöverstyrelsen föransvaradeTidigare
anslagsfram-uppgiftfick tillFolkbildningsrådetbildades att avgesom

studieförbundfolkhögskolor ochtillstatsbidragetställningar, fördela
finnsfolkbildningsverksamheten. Detföljaochutvärderaattsamt upp

folkbildningentillstödstudieförbund. Statens11folkhögskolor och136
miljarder kronor. Regle-2,41995/96 till drygtbudgetåretuppgår för

där denfem anslagsposterinnehållerFolkbildningsrådettillringsbrevet
till studie-omfattar bidragvilkenfolkbildningen,Bidrag tillstörsta är

förvaltningskost-Folkbildningsrâdetsfolkhögskolornaförbunden, samt
bidrag tillSärskiltanslagsposterna ärtvå andranader. De stora

särskilda kurser förinnebärutbildning, vilketarbetsmarknadsanpassad
folkhögskolorna ochochstudieförbundenanordnadearbetslösa av

utbildningsplatser inomanordnandeförSärskilt bidrag extraav
grund dettillkomnasärskilda bidrag ärfolkhögskolan. Dessa av

vidareutbildningarbetslösai syftearbetsmarknadsmässiga läget, att ge
kompetenshöjning.och

Idrottsekonomiskt svensk idrott.inomPenningströmmarIEC.Centrum
Opublicerat.Utredningens arbetsmaterial.
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Statens anslag folkbildningentill för budgetåret 1995/96:

Bidrag till folkbildningen kr1 955 178 000-
Särskilt bidrag till arbets--
marknadsanpassad utbildning 100 000 000 kr
Särskilt bidrag för anordnande-

utbildningsplatser inom folkhögskola 409extra 000 000 krav
Övrigt 30 590 000 kr-

Summa: 2 494 768 000 kr

Källa: olkbiF ldningsrádets regleringsbrev för budgetåret 1995/96. Bearbetning
utredning.av

Studieförbunden

I detta avsnitt ska vi diskutera den del folkbildningen utgörsav som av
verksamhet.studieförbundens Idag finns elva studieförbund. Det

tillskottet SISU, Svenskaär idrottsrörelsenssenaste studieförbund, bildat
1985. Studieförbundens verksamhet omfattar studiecirklar, kulturverk-
samhet/kulturprogram och övrig folkbildningsverksamhet. Studiecirklar
karaktäriseras liten studiegrupp byggdatt demokratiskaav vara en
principer, där deltagarnas behov, intressen och kunskapssökandeeget
står i förgrunden. Kulturverksamhet och kulturprogram före-utgörs av

Övrigläsningar, musik, utställningar folkbildningsverksam-teater, m.m.
het folkbildningär bedrivs studieförbunden, form inte kansom av vars
hänföras kategorierna.till de två övriga

Nedanstående tabell visar de elva studieförbunden och deras storlek
till antal studiecirklar 1994/95,sett andelen kvinnor samtligasamt av

deltagare i respektive förbund.

Beloppet 12 månader. Enligt regleringsbrevet beloppetavser är
2 932 767 000 kr för 18 månader. Detta pá grund det förlängda bud-av
getáret.
"All statistik studieförbundensöver deltagare i detta avsnitt hämtat frånär
SC13.Studieförbundens verksamhetsstatistik STUV 1994/95 inte annatom
angives.
Vilka deltar i studiecirklar Rapport från undersökning deltagare ien av
studieförbundens cirkelverksarrthet. Folkbildningsrádet 1994. 4s.



1996:3SOUResursfördelning76

antalettotalaprocentuella andelcirklar ochantalStudieförbundensTabell av
studieförbund.kvinnliga deltagarerespektive andelcirklar, per

kvinnor%Cirklar ProcentStudieförbund

6029100986bildnings-Arbetarnas
ABFförbund

581750859StudieförbundetVuxen-
SVskolan

501034 546SfrStudiefrämjandet
639317MBSK 29Medborgarskolan
38825 944idrottsrörelsensSvenska

studieförbundSISU

61723 090bild-Tjänstemännens
ningsverksamhetTBV

605bild 18 l03Nykterhetsrörelsens
NBVningsverksamhet

67518 051FolkuniversitetetFU

625studie- 16 138SverigesKyrkliga
förbund SKS

62676 4studieförbun- 12Frikyrkliga
FSdet

54064 l4KFUK-KFUM

58100342 387Summa

1994/95STUV,verksamhetsstatistik,StudidörbundensKälla: SCB.

1994/95 tilluppgicki dessa cirklardeltagaresammanlagda antaletDet
miljonerdrygt 1,5uppskattasSiffran3 miljoner. representeranärmare

cirkel. Avideltagare änkanindivider, eftersom mer envaraen person
miljoner deltagare.1,6vilket innebär drygtkvinnor,dessa 58är procent
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nedanstående tabelli ämnesområden ochStudiecirklarna kan grupperas
ochkonsthantverk, musik,estetiska konst,visar de ämnena teateratt

i studieförbunden.dans den största ämnesgruppenär

Ämnesomrádenas i till totala,procentuella andel förhållande detTabell
kvinnliga 1994/95deltagare ämnesområde.respektive procentuella andel per

Ämnesgrupp % kvinnorprocent

47 60Estetiskaämnen

information 18 51Samhällsvetenskap,

649Språk

humaniora 7 59Beteendevetenskap.

60Matematik. 6naturvetenskap
Övrigt 6 es

Teknik 4 33

Medicin, sjukvård 2 67ochhälso-

Företagsekonomi, 54handel,kontor l

100 58Summa

STUV, 1994/95SCB. Studieförbundens verksamhetsstatistik,Källa:

också omfattande verksamhetStudieförbundens kulturprogram är somen
9671994/95 arrangerades 141många människor. Underattraherar

14 miljoner14 166 361 deltagare, alltsåkulturprogram, med änmer
flest förbundSång- och musikarrangemang drar deltagare. Detdeltagare.

SV,1994/95 Vuxenskolanflest kulturprogram under ärarrangeratsom
fjärdedel studieförbundens kulturverksamhet.stod för avsom en

Studieförbundens deltagare

genomsnitt 58deltagarna har kvinnor sedan flera år utgjort iBland
studiecirklar. Underdeltagarna i samtliga studieförbundsprocent av

folkuniversitetet 67 kvinnor och därmed det1994/95 hade procent var
kvinnor. Ser till vilkastudieförbund med andelstörst typer avman

respektive söker sig till, visarcirklar kvinnor män samman-ensom
Studiecirklar1994/95 traditionellt könstypisktställning från mönster.ett

ochporslinsmålning, vävningi hantverksämnen såsom konstsömnad,
medankvinnor,klädsömnad uppvisar inte 90oväntat över procent

minstfiske bestårstudiecirklar jakt viltvård, teknik ochochtypen avav
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80 kanNoteras dock kvinnor jämnare fördelademän. är överprocent att
ämnesområdena vad Andelen kvinnor understigerän män inte åtta

medan endast i exempelvis konstsömnad.män utgörprocent, tre procent
De estetiska konst, musik, litteratur,ämnena och dans, be-teater
teendevetenskapliga, språk medicin, hälso- sjukvårdoch harsamt runt
60 kvinnor, medan teknik datorer, trafik och politik harprocent
motsvarande andel män.

De ungefärattraherar lika många kvinnorämnen demän ärsom som
samhällsvetenskapliga, exempelvis företagsekonomi, samhällsplanering,
utbildningar riktar sig till invandrare svenska, svenskt samhällslivsom

matematik och informationsbehandling.samt
Traditionellt studiecirklarnas deltagareär och det fannsvuxna

tidigare nedre åldersgräns på 14 år för få delta i studiecirkel,atten en
regel medgav undantag i inomsynnerhet de estetiska ämnena.som
Sedan 1991 finns inte längre någon åldersgräns. Folkbildningsrådet
undersökte tillsammans med de elva studieförbunden och SCB studiecir-
klarnas deltagare under hösten 1992. Undersökningen gjordes i form av

enkätundersökning med bortfallsfrekvens på 45 varför detprocent,en en
i understryks siffrorna bör tolkas med försiktighet. Enrapporten att
bortfallsanalys visar handikappade, invandrare och ungdomar äratt
underrepresenterade i materialet.

Utifrån dessa premisser konstaterades ändå den âldersmässigaatt
fördelningen bland studiecirkeldeltagare skiljer sig från befolkningen i
övrigt. Cirkeldeltagarnas medelålder i denna undersökning 46 är ochvar

pensionärer överrepresenterade. förklaratsDetta kangruppen yngre var
de pensionärerna deltar i fler studiecirklar, vilket innebärattav yngre

på individnivå skulle andelen pensionärer mindre i andelenatt: änvara
cirkeldeltagare. Studiecirkelverksamheten aktiverar gamla männi-även
skor, hela sju de undersökta i åldern 75 år och uppåt.procent av var

könsmässigaDen fördelningen i olika åldrar kan beskrivas så mänatt
utgör andel i de lägre åldersgruppernastörre upp till 25 år, medanen

åldersgrupperna.kvinnor i utsträckningstörre återfinns i de högre

Principer för det statliga stödet till folkbildningen

Statens syfte med bidraget till folkbildningen stödjaär verksamhetatt
skapar möjligheter för människor påverka sin livssituation,attsom

skapa för och delta i samhällsutvecklingen utjämnasamt attengagemang

Vilka deltar i studiecirklar Rapport från undersökning deltagare ien av
studieförbundens cirkelverksamhet. Folkbildningsrådet 1994. s.7
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utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället. Särskild upp-
märksamhet skall olika socialt, utbildnings-ägnas sätt ärgrupper som

eftersatta.8°mässigt eller kulturellt De demokratiska målen står således
i förgrunden. l övrigt har folkbildningen till uppgift utformaatt
utbildningar kompetenshöjande för arbetslösa. ocksåär Desom anses
inneha viktig roll kulturbärare. deI kommuner saknaren som som

kulturinstitutionerstatsstödda står studieförbunden tillsammans med
kulturverksamheten.föreningsliv och bibliotek i utsträckning förstor

Folkbildningspropositionen 1990/91:82 innebar den statligaatt man
regelstyrningen med mâlstyrning statsbidragetsersattes en av an-
vändning. följdeDärmed krav på uppföljning och utvärdering av
studieförbundens och folkhögskolornas arbete. riksdagsbeslutetI som
följde på propositionen betonades studieförbundens profil, vilket innebär

inte skall innehållet i folkbildningens verksamhet,att staten styra utan
de enskilda studieförbunden skall formulera mål och syften med sinatt

profil.verksamhet och därmed tydliggöra sin
Folkbildningsrâdet har fastställt principer för bidragsfördelningen till

studieförbunden träder i kraft den januari1 1997. förändradeDensom
bidragsmodellenbyggerpåverksamhetsredovisningfrân studieförbunden
och kommer inte tillämpas fullt förrän vid fördelningenatt ut av
bidraget 1997. Enligt Folkbildningsrâdets skrift Bidrag till studieför-
bunden motiv, definitioner, kriterier, skall bidragsmodellen syfta till att-
uppfylla folkbildningspropositionens Prop. 1990/91 :82 och kravstatens

prioriteringar, hänsyn till studieförbundens olika behov ochta
intressen möjlig för kommunerna tillämpa vid bidrags-samt attvara
givning till studieförbunden i kommunerna.

Anslaget till studieförbunden delas i bidragskategorier.tre
Grundbidraget skall 70 det totala bidragsbeloppetutgöra ochprocent av
fördelas utifrån respektive förbunds procentuella andel föregående årsav
totala statsbidrag till studieförbunden. Volymbidraget skall 15utgöra

det totala bidragsbeloppet och beräknas på antalet deltagar-procent av
timmar från verksamhetsår. Bidraget beräknas pâ grundvalsenaste av
respektive förbunds andel föregående års totala deltagartimmar.antalav
Mâlgruppsbidraget särskilt bidrag till eftersatta skallavser grupper som
prioriteras. Målgrupperna kortutbildade, handikappade,är invandrare

boende i glesbygd. Mälgruppsbidraget skall 15utgörasamt procent av

8° SFS 1991:997, Förordningen statsbidrag2§, till folkbildningen.om
mProp. 1994/95:100, bil. 70s.
Bidrag till Folkbildnings-kriterier.studieförbunden. Motiv, dqinitioner,
rådet 1994, 9fs.
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statsbidraget beräknas på föregående års andel deltagar-det totala och
målgruppsbidraget.ingår itimmar i de verksamheter som

till studieförbundenPenningströmmar

till folkbildningen vilket inte omfattadeallmänna statsbidragetDet
till arbetsmarknadsanpassad utbildning uppgick understatsbidrag

1994/95 till knappt miljarder kronor. studieför-verksamhetsåret 1,1 Det
med 337 miljonerbund erhöll bidrag ABF kronor ochstörst varsom

KFUK/KFUMs studieförbund med 12,9 miljonerminst bidrag erhöll
kronor.

Även former bidrag från landsting ock kommuner kommerandra av
studieförbunden till Landstingsförundet och Kommunförbundetdel. hade
fram till 1992 rekommendationer för landstingens och kommunernas
fördelning till studieförbunden. Sedan de tidigare reglerna förstödetav
statsbidragets fördelning avskaffades har inte Kommunförbundet eller
Landstingsförbundetutfärdat några rekommendationer. Idag beslutarnya

enskilda landstingetden enskilda kommunen och det de för-om egna
delningsprinciperna. Folkbildningsrådet har uttryckt förväntningar på

modell för bidragsfördelning skall följakommunerna deras deatt
statliga principerna. olkbildningsrådet vissa kommuner velatF attmenar
utforma styrande de statliga,regler medan andraär änegna som mer

modellen.fördelar efter den gamlakommuner bidraget Det regionala
stödet till folkbildningsverksamheten har ingen direkt koppling till stats-
bidraget, varför Folkbildningsrådet inte har uttryckt önskemål tillsamma
landstingen till kommunerna.som

Bidrag kriterier. Folkbildnings-till studidörbunden. .M0tiv, definitioner,
rådet, 1994.
Bidrag till studieförbunden. 13fs.
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I nedanstående tabell visas siffrorna de totala landstings-över stats-,
och kommunbidragen till studieförbunden vad dessa i kronorsamt per

1994.85invånare i landsting och kommuner

Totalt Kr/invánare
Stat miljoner1 098,7 kronor
Landstingen miljoner314,7 kronor 39,17 kronor

miljonerKommunerna 556,3 kronor 64,57 kronor

Summa: 969,7 miljonerl kronor

Landstingen

Hur många invånarekronor bidraget bra mått förutgör är ettper som
jämförelser mellan landsting. I sammanställning samtligaöveren
landstingsbidrag till studieförbund och länsförbund visas finnsdetatt
relativt skillnader mellan de olika länen beträffande hur mycketstora

landstinget till folkbildningen, beräknat invånare. Lägstpengar ger per
det i Stockholms län 28,12är kr/invânare och högst i Blekinge län

81, 19 kr/ invånare Totalt minskade landstingsbidragen till folkbild-sett.
ningen 3,9med mellan 1993 och 1994. iMen vissa landstingprocent
ökade bidraget mellan åren.

Kommunbidraget

Kommunbidraget högre invånareär landstingsbidraget,än ävenper om
det totalt har skett successiv minskning kommunbidragetsett en av
sedan 1991, då bidraget i genomsnitt utgjorde 78,36 kronor per
invånare. jämförelseI mellan kommuner och kommungrupperen
föreligger skillnader i jämförelsenännu större än med skillnaderna
mellan landstingen. Lägst kommunbidrag i Salem kommun 3,2Ogavs
kronor invånare och högst Eskilstuna 151,06 kronorper var per
invånare. I sammanställning där kommunerna uppdelade efterären

kommungruppsindelning,Kommunförbundets visar det sig deatt
högsta bidragen invånare har städer 78,96,störreper grupperna

Beloppen landstings-för respektive kommunbidrag hämtade frånär
Landstingsbidrag 1994 och Folkbildningsförbundet.Kommunbidrag 1994.
Indelningen inv/kmzbaseras folkmängd,på läge, tätortsgrad, närings-och
struktur.
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glesbygdskommuner. minsta bidragetmedelstora städer 74,99 och Det
övriga mindre kommunerförortskommuner 42,9l ochhar grupperna

mitt emellan 63,18.47,60. storstäderna ligger någonstans

4.1.3 Ungdomsstyrelsen

Statens Ungdomsråd SUR, myndig-Ungdomsstyrelsen, tidigare är en
övergripande målen förCivildepartementet.het under Desorterarsom

främja uppväxtvillkorUngdomsstyrelsens verksamhet skall godaattvara
verka för människor delaktiga iför ungdomar görsattsamt att unga

sektorsövergripan-samhällsutvecklingen. Ungdomsstyrelsen skall arbeta
kontinuerlig kontakt med kommunerna det gällerde och ha när atten

samhället.följa villkor iungdomars
till rikstäckandeUngdomsstyrelsen beslutar och fördelar medelom

minst 3 000 medlemmar i åldernbarn- ungdomsorganisationer medoch
lokalavdelningar i minst hälften landstingen.7-25 år har Föravsom

minst 500handikapp- invandrarorganisationer gäller de skall haoch att
respektive 500 medlemmar och representerade i minstl vara sex
landsting för berättigade till grundbidrag. Undantag medgesatt vara om

organisation inte uppfyller dessa krav, bedriver verksamheten men en
med målen. gäller grundbidraget.Dessa regleröverensstämmersom

Särskilt bidrag sökas organisationer tillfälligkan harav som en
verksamhet, i form exempelvis projektverksamhet ärav som av en

förkaraktär bör stödjas, eller projekt ligger utanför densom som
grundbidrag.ordinarie organisationerverksamheten hos uppbärsom

Bidraget främst stödja förnyelseskall och utveckling inom föreningslivet
för såväl riksorganisationerungdomars lokala ungdomsföreningar.som
Grundbidraget uppdelat i fast och rörligt bidrag. fastaDetär ett ett
bidraget för organisationeralla erhåller grundbidrag.är Detsamma som
rörliga bidraget påberäknas grundval antal medlemmar 3 000överav
500 för handikapporganisationer och 500 för invandrarorganisa-1
tioner, antal verksamma lokalavdelningar ungdomssektioneroch samt

bidragsberättigadesammankomster.8°Dessutombedriverantal Ungdoms-
styrelsen under innevarande budgetår tvâ projekt med medel från

87Pr0p. 135. Ungdomspolitik.1993/94:
SFS statsbidrag till1994:641, Förordning ungdomsorganisationerom
SKOLFS föreskrifter ändring i1995:25, Ungdomsstyrelsens Ungdoms-om

statsbidragstyrelsens föreskrifter till1994:38SKOLFS ungdoms-om
organisationers verksamhet.
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Allmänna arvsfonden. Av dessa projektmedel kommer tio miljoner
kronor fördelas till lokala projekt för arbetslösa ungdomar och åttaatt
miljoner kronor till utvecklingsarbete för stärka ungdomars möjlighetatt

påverka lokalsamhällets utveckling. Ungdomsstyrelsen har under tvåatt
år arbetat med projekt för stärka flickor i föreningslivet. Syftetett att
med projektet fram metoder för stödja ochatt ta att uppmuntravar
flickor sig i föreningslivet och på så stärka deras rollsättatt engagera
i samhället. Fem ungdomsorganisationer deltog i projektet. Projektet är

avslutat Ungdomsstyrelsen fåtthar i uppdrag regeringennu attmen av
frågor.arbeta vidare med samma

Enligt förordning målen för statsbidraget främjaär barnsstatens att
och ungdomars demokratiska fostran, jämställdhet mellan könen och
mellan olika ungdomsgrupper, barn och ungdom meningsfull fritidge en

föreningslivet.ungdomar i De bidragsreglernasamt engagera nya som
trädde i kraft den juli1 1994, innebär bidragsgivningen tydligareatt
relateras till de statliga målen. har föranlettDetta förfarandeändratett
vid behandlingen bidragsansökningarna så organisationernasattav
verksamhet och inriktning de statligaprövas målen förmot attnu
beviljande medel skall ske. Ett de statliga målen jämställdhetärav av
mellan könen. Under 1994/95 631 000 barn och i åldernungdomarvar
7-25 år medlemmar i de 67 organisationer erhöll statligt grund-som
bidrag. Någon siffra på hur många dessa flickor harav som var
Ungdomsstyrelsen inte. Tidigast vidännu redovisningen för budgetåret
1995/96 skall sammanställning totalt medlemsantal uppdelat påen av
kön och ålder redovisas till Civildepartementet. Idag uppskattar
Ungdomsstyrelsen utifrån de organisationer undersökts så långt ochsom

ungefär hälften det totala medlemsantalet, cirka 56motsvararsom attav
medlemmarna flickor.är För närvarande saknas det ocksåprocent av

uppgifter andel flickor i beslutande församlingar. Ungdomsstyrelsensom
mål huruvidaär pröva medvetet jämställdhetsarbete bedrivs iatt ett
respektive ungdomsorganisation. Vi har emellertid svårt föratt
närvarande något jämställdhetensäga i ungdomsorganisationerna, dåom
två tredjedelar organisationerna inteännu är prövade de statligaav mot
målen.

°°Se vidare sammanfattning utvärdering projektet.Petra Ulmanensen av av
Ulmanen, 1995 "KvinnorörelseP. i miniformat" i SOU 1995:145 valFria
Om kön, fritid.makt och 9-29s.
SFS 1994:541
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ungdomsorganisationernatillStödet

ungdomsorganisationertillfördelar bidragUngdomsstyrelsen som
ungdoms-inte samtligabetyderfå bidrag. Detansöker attattom

ungdomsverksamhetorganisationer harsamtligaorganisationer eller som
från ungdoms-erhåller stödheller idrottenmedel. Inteansöker om

Riksidrottsförbundet.går viastatliga bidrageteftersom detstyrelsen,
ungdomsverksamhetföreningar medorganisationer ochkanDäremot

i synnerhetgällernivå från kommunerna. Dettapå lokalerhålla bidrag
fördeladerikstäckande. Ungdomsstyrelseninteorganisationer ärsom

till 67 ungdoms-miljoner kronor1994/95 82,6budgetåretunder
grundbidrag.iorganisationer

1994/95.ungdomsorganisationernagrundbidraget tillFördelning av

%i milj. totaltbidrag kr.organisationstyp av

Övriga 4939,3
2621,6Kristna

86,9Invandrar
71Nykterhet
6Politiska 1

3 6 4Handikapp ,

10082,6Summa:

årsredovisning. 1994/95UngdomsstyrelsensKälla:

organisationer särskilt bidrag tillockså 97beviljadesUnder året en
fornerfördelades i olikaSumman17,6 miljoner kronor. avsumma av

kvalificerar sig tillintetill organisationerprojektstöd samt som
stöd.berättigade till reguljärtändågrundbidrag anses varasommen

ÅrsredovisningUngdomsstyrelsens 1994/95.budgetåretför
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4.1.4 Statens Kulturråd

Kulturrådet huvud-och dess tvåunder Kulturdepartementetsorterar
statliga bidrag för kulturellmyndighet handläggauppgifter är att som

sittuppföljning, utvärdering och utredningar inomförverksamhet, svara
för bedömningar ochstatsmakterna underlagansvarsområde samt ge
bestäms kulturpo-statliga kulturpolitiken. Uppdragetdenbeslut avom

i korthetKulturrådets övergripande målmål och riktlinjer. ärlitikens att
skallreella förutsättningar för denyttrandefriheten och skapaskydda att

möjlighet till skapande verksamhet,människorutnyttjas,kunna ge
kulturområdet, främjakommersiell negativ inverkanmotverka

eftersatta behovuppmärksammadecentralisering kulturen, gruppersav
förnyelse, skydda kulturarv,möjliggöra för kulturellerfarenheter,och

Kulturrådetsspråk och nationsgränser.kulturutbytefrämja översamt
bildkonst, form,dans, musik,ansvarsområde omfattardirekta teater,

vissakulturtidskrifter, folkbibliotek ochlitteratur,utställningar,museer,
Kulturrådets indirektafolkrörelsefrågor, ärfolkbildnings- och attansvar

andrabeaktas inom sektorer därkulturpolitiska aspektertill att organse
skola, socialomsorg,exempelvis inomdirektahar det ansvaret, massme-

boende och turism.dia, arbetsmiljö,
styrelseorganisation bestårKulturrådets utses avav en som
rådgivande medenheterkansli medregeringen, samtett organsex

sakkun-tillgodoser behovetreferensgrupperocharbetsgrupper avsom
skaper.

viaoch får bidragunderverksamheter ochDe sorterarsomorgan
medeltill antalet. Kulturrådet disponeraromfattandeKulturrådet är

Bidrag1993/94,budgetåret därmindre 27 anslagsposterunder inte än
tillBidragdans- och musikgrupper,regionala och lokalatill teater-,

Skådebaneverksamhetutgivning litteratur,Stöd tillregionala avmuseer,
Östersjöns kanförfattar- och översättarcentrum nämnassamt som

lokalasåledes till såväl regionalaBidragsgivning skerexempel. som
organisationer, till producenterochinstitutioner, till fria avgrupper

tillmusikinspelningar skiva ochfonogramtidskrifter ochböcker,
årsanslag,kanoch gästspel. Bidragenfolkbibliotek, festivaler vara

produktioner. enskilda institutionerna,till Deengångsbidrag eller knutna
myndighetenbidrag tilleller ansökerorganisationerna grupperna om

Kulturrådet.efter olika kriterierbehandlar ochsedan prövar avsom

Organisationsbeskrivning avsnittsifferuppgifter i hämtadedettaoch är ur
inteårsredovisning 1993/ 1994Kulturrådets annat anges.om
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Kulturrådet skall i sin kommande årsredovisning redogöra för den
bidragsgivningen med avseende eventuella skillnadersamlande

mellan kvinnor och män.

offentliga stödet till kulturenDet

emellertid inte enbart Kulturrådet fördelar de offentligaDet är som
fördelar till andra sektorermedlen till kulturen. Staten även pengar som

exempelvis folkbildningkan hänföras till kulturområdet, presstöd och
från kommunertidigare Till detta kommer stöden ochävennämnts.som

landsting. offentliga medlen till kulturen från landstingDe totala stat,
till 12,6 miljarderoch kommuner uppgick 1992 kronor. Man uppskattar

hushållen lika mycket, vilket innebär de offentliga och deatt satsar att
privata ungefär lika Siffran omfattar visserligenkulturutgifterna år stora.
också till Folkbildningen och samlingslokaler.det statliga stödet
Kulturrådets 943, 2 miljoner kronor.andel var

samlingslokalerOffentliga kulturutgifter inkl. till folkbildning1992 stöd och

miljarderStat 5,6 kronor
Landsting miljarder1,0 kronor

miljarder6,0 kronorKommuner

miljarderSumma 12,6 kronor

således den delen de offentliga medlenKommunerna störstasatsar av
till kulturen. kommunala stödet gäller främst folkbibliotekenDet och
den kommunala musikskolan. Statens och landstingens utgifter gäller
främst och musik.teater, museer

Kvinnors och kulturvanormäns

Generellt brukar det hävdas det finns skillnader mellanatt stora
kvinnors och kulturvanor. Att kvinnor "konsumenter-mäns deär större
na" kultur. Kulturutredningen emellertid det föreligger småattav menar
skillnader i kulturvanor mellan könen. Det betydelseär störresom av
för kulturvanorna vilken utbildningsbakgrund har.är De tiosenasteman

Årsredovisning 1993/1994. Siffror finnsfrån Statens kulturråd för årsenare
inte tillgängliga.ännu
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åren visathar konstant klasskillnad, utjämning könsskill-en men en av
nader. Könsskillnaderna främst skillnader i aktivitet, därutgörs av
kvinnor aktiva De skillnaderna ligger i haär än män. största attmer

deltagit ibesökt eller kulturaktivitet någon gång under det senasteen
året, vilket kvinnor de gjort i utsträckningstörre Närän män.attuppger

besöktdet gäller ha eller deltagit i kulturaktivitet regelbundetatt en mer
uppvisas små könsskillnader. Slutsatsen kulturutredningen drarsom av

kvinnordetta mångsidiga i sitt deltagandeär är medan män äratt mer
specialiserade. De könsmässiga skillnaderna det gäller självnär attmer
sig skapande kulturelleller verksamhet består i delsägna kvinnoratt

idetta utsträckning följergör val aktiviteterstörre än män samt att av
liknarkönstypiskt vilket det tidigare visats imönster mönsterett som

studiecirkelverksamhet.valet Generellt menarkulturutredningen attav
kulturområdet.debatten tenderat överbetona könsskillnaderna påatt

4.1.5 Avslutande diskussion

vi ifrånI detta kapitel har utgått de områden där människor sinbedriver
Vifritidsverksamhet. har redogjort för de statliga principernamålen, för

medelfördelning, de offentliga utgifterna och den könsdifferentierade
statistik finns tillgänglig inom områdenas respektive myndighetersom
och organisationer. vår sammanställningI saknas organisationer och
myndigheter kan ha betydelse för människors fritidsaktiviteter,som

Naturvårdsverketexempelvis SNV, inte har direktmen som en
koppling till resursfördelningen inom fritidssektorn.

Fritid brett och mångskiftande tält, detta har idrottenär ett trotsmen
tendens komma i förgrunden och dominera fritidssektorn skallnäratten

diskuteras. Detta kan bero på de kommunala fritidsnämndernaatt
traditionellt handhaft frågor främst idrott och fritidsgårdar. Eftersomom

på statlig nivå inte finnsdet någon enhetlig motsvarighet till de kommu-
nala fritidsnämnderna, påverkar den kommunala organiseringen vår upp-
fattning vad inom fritidssektorn. De traditionellaom som ryms upp-
delningarna tenderar arbetet.att styra

finnsDet egentligen inga klara mellan kultur,gränser fritid och
folkbildning det existeraräven organisatorisk boskillnad. Juom en
lokalare och användarnanärmare och medborgarna kommer,man mer
flyter områdena ihop. faktisk förändringEn har skett sedan tiotal årett
tillbaka och sker alltjämt lokal nivå kommuner slår sinanär samman

fritidsnämnderkultur- och och dito förvaltningar till Deten gemensam.

sou 1995:85. Kulturpolitikens inriktning. 376s.
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integrerat skola och gymnasieskola medfinns kommuneräven som
nämnd och förvaltning. verksam-fritid i och Förkultur och sammaen

kvalitet förefaller ligga positiv utvecklinginnehåll och detheternas en
sig varandra.i sektorerna närmaratt

olika inom områdenFritidsverksamhet definieras på desätt som ryms
områdena idrott, folkbildning och ungdoms-fritidssektorn.inom Inom

till delen det utövandetverksamhet handlar det största egna av enom
Kulturområdet komplicerat.verksamhet. Enaktivitet eller är stormer

inom folkbildningen handlarkulturella verksamhetendel den attomav
studiecirkel.verksamhet i exempelvis I denskapandesjälv utöva en

Kulturrådet för dethandlarkulturverksamhet ettansvarar mer omsom
genomförandet förverkligandetför och denövergripande avansvar

initiera verksamheter och hakulturpolitiken. rollstatliga Deras är att att
samhället.överblick kulturlivet iöver

för de olika fritidsom-i korthet kanDet sägas gemensamtvarasom
dess stöd. Grundmotiven för samtligarådena motiv tillär statens

främja verksamheterområden demokratiska målen ochde ärär att som
enskildeutformade och syftar till stärka den idemokratiskt att attsom

och förändring samhället.delta i demokratiska processer av

Könsmässig resursfördelning

betydelsen olika beräk-anledning uppmärksammafinnsDet att av
resursfördelningen.vill belysa den könsmässiga Omningssätt när man

påoffentliga stödet till kvinnor och beräknasfördelningen det mänav
exempelvis idrottenstöd, skulle det fördeltagarantal, medlem etten -

kvinnorna aktiva inom idrottenbetyda de 43 ärprocentatt som
alltså 432,2 miljarder kronor, den totalaprocentmotsvarar av summan.

skulle således motsvarande siffra 58studieförbundenFör procentvara
procentuell andel kvinnor och procentuell andelbåde vad gäller

kronor.fördelade vilket blir cirka 1,16 miljard Resultatet kanmedel
eftersomhelt enkelt inte bli något stöd beräknat på deltagarantalannat,

i könsdifferentieradalltid tillfaller det eller det andra könetena en
emellertid tämligen litetstatistik. siffror hur den reellaDessa säger om

fördelningen d.v.s.hur dessa fördelningstal medstämmer överensut,ser
i realiteten kan tillgodogöra sig. Siffrorna saknarvad kvinnor och män

Ungdomsstyrelsen inte genomsnittlig siffranågon denhar överännu
i sin årsredovisningkönsmässiga fördelningen. Kulturrådet skall kommande

bidragsgivningen med avseende påredogöra för den eventuellasamlade
möjligtskillnader inteDet såledesmellan kvinnor och män. är göraatt

studieförbunden.beräkning idrotten ochpåsamma som
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intäktskällorbetydelse andraaktivitetsgrad, deninformation somom
medelför-påkvalitativa aspekterandrafördelning ochinternhar,

uppgifterbild måste hanyanseradfådelningen. För att ommanen
också uppmärksam-skillnader måsteLokalakvalitativa aspekter.dessa

och regionalafinns lokalasannolikt detförefallerdå det attmas,
fritidsresurser.fördelningeniskillnader av

be-informationvilkensynliggöra nyanseratFör ettatt mersom
idrotten.hämtat frånhär exempelföljerskulleräkningssätt ettge oss,

203,8påspecialidrottsförbundentillRF-bidragettotaladetNär
%43förbundenkvinnor iandelen aktivameddelasmiljoner kronor

Om87,6 miljoner kronor.totalbeloppetandelblir kvinnornas manav
sedanför sig ochvarje SFiberäkningssätt,använder mensamma

andelkvinnornasblirbeloppen, annan,ensumman avsummerar
16,5differens påblir alltsåmiljoner kronor. Det71nämligen en

detKvinnoandelenräkna.de tvåmellan sättenmiljoner kronor att av
%, kvinnoande-43 medanblirförsta räknesätteti detRF-bidragettotala

RF-bidraget till SF. Detill totala35% i förhållandeandralen i det är
andel tilldelatandel aktiva ochförhållandet mellanberäknatvå sätten att

medel tilltilldelningenvariationen påfaktiskadensynliggörbidrag, av
stöd.får mindre Ikvinnlig idrottuttrycktenkeltellerolika idrotter, att

speciellt stödjabeslutdettainnebärförlängningen atttogsatt om
stödför tilldelningberäkningsgrundernaskulleidrottenkvinnor inom av

förändras.behöva
specialidrottsförbundensutifrånberäkningarnatvå görsdeNär egna

samladespecialidrottsförbundensAvskillnadenkapital, blir ännu större.
63,6andelkvinnornasmiljoner kronor,148,1påtillgångar motsvarar

kvin-43%. andra räknesättet,Med detmiljoner kronor avsumman
35,9blir totalaspecialidrottsförbund, detrespektiveinoandelarna

miljoner kronor mellandå 27,7 sättenDifferensen ärmiljoner kronor.
räkna.att

dejämt spriddakvinnorna intevisar är överi resultatSkillnaden att
specialförbund,% i samtligainte 43d.v.sdeförbunden, utgörolika utan

för-mångaliten minoritet iförbund ochmajoritet i någrade är stor en
intressantakommersielltarenaidrotterna ärdebund. Det är stora som

dessaEftersomkapital.dedärmed kanoch ett stort egetgenerera
synligablir skillnaderna närmansdominerade,starktocksåidrotter är

iandelistället för derasförbundandelräknar kvinnornas perman
finns.inte därfinns helt enkeltgenomsnitt. Kvinnorna pengarna

WIEC, i bilagaidrott". Se tabellsvensk"Penningströmmar till
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4.2 Kommunal resursfördelning till fritids-

verksamheten

Den kommunala kultur- och fritidssektorn kostar årligen cirka 17
miljarder kronor, fritidssektorn står för tio miljarder kronor ochvarav

kronor.kultursektorn för sju miljarder totalaDet på 17summan
miljarder kronor lika mycket kommunernas samlade kostnaderär som
för socialbidrag och flyktningmottagning. Kommunförbundet uppskattar

de 17 miljarder kronorna kommer ungefär hälften åtta-nioatt av
miljarder kronor föreningslivet till del i form anläggningssub-av
ventioner och kontanta bidrag.

Av fritidssektorns tio miljarder kronor, vilket ungefär fyramotsvarar
kommunalvad all verksamhet kostar, denutgörs störstaprocent av

delen kostnader för anläggningarna. Kostnaderna fördelasav pro-
centuellt enligt följande:

anläggningar %70
bidrag %15
fritidsgårdar %10
administration %5

Kontantbidragen till föreningarna således mindre delenutgör en av
kostnaderna för fritidsverksamheten. Kontantstödet emellertidär större

kostnaderna för fritidsgârdarnaän för övrigoch barn- och ungdoms-
verksamhet kommunerna iordnar regi. Under de årensenastesom egen
har kommunerna varit tvingade till kraftiga besparingar på grund ettav
kärvt kommunalekonomiskt läge. Kommunförbundet uppskattar att
fritidssektorn haft årliga besparingar på mellan femochtre procent
sedan 1992. Kultursektorns besparingar varithar något mindre och rört
sig cirka till år. Kommunförbundet bedömertre procentom en per
emellertid besparingarna inverkat marginellt på verksamheten. Iatt
synnerhet idrotten har besparingar klarat sig bra ideellatrots attgenom
krafter gått och bibehållit öppettider kommunen varitnär nödgad att
sänka servicenivån. fritidsgårdarnaFör har det emellertid varit svårare

klara nedskärningarna och detta hr resulterat i minskad bemanningatt
och begränsat öppethållande. Fritidsgårdar har lags ned i be-även
sparingssyfte.

Lundkvisg A. Fahlström C. Bidragens historia fakta ochnågrasamt
diskussionunderlag. Svenska 1995.Kommunförbundet,
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Trots det ekonomiska läget det något förvånande fort-år detatt
kommunerna.farande investeras och byggs fritidsanläggningar inya

Kommunerna investerar årligen cirka miljard i elleren ny-, om-
tillbyggnationer anläggningar. Anlåggningsbeståndet ökade totaltav
mellan 1990 1993och och för vissa anläggningstyper ökningstaktenvar

tidigare.samma som

Förteckning antal anläggningaröver byggts respektive lags nedsom
1993.°°mellan 1990 och

Vybyggnation l9_9Q Å ökning mellan 90-93
ridhallar 332 366 34

223ishallar 240 17
Sporthallar 1761 201 25l
"musikhus" 107 141 34
repetitionslokaler
för musik 378 624 246

Nedläggningar §90 19% minskning mellan 90-93
fritidsgårdar 5671 1 545 22
utförsåkningsanl. 483 462 21
simhallar 428 427 1

ishockeynaturis 1 091 0571 34

Källa: Kommunförbundet

analysEn anläggningsbyggandet könsperspektiv visar fyraattav ur av
de fem nybyggda anläggningstyperna nyttjas i utsträckningstörre av
pojkar flickor.än I och med den satsningen på olika formerstoraav av
musik- och repetitionslokaler har kommunerna valt utveckla ochatt
stödja verksamhet pojkar sig i utsträckningägnar större änen som
flickor. Det ungefär lika många flickorär pojkar in-spelar ettsom som

flickor musicerar företrädesvis i musikskolans regi. Enstrument, men
andel pojkar flickorstörre spelarän tillsammans med kompisar i rock-

Kommunförbundets undersökning anläggningsbeståendet isenaste av
kommunerna sig tillsträcker 1993. Se Fritidsanläggningar i Sverige. Kom-
munförbundet, Stockholm. 1994
lmFritidsanläggningar i Sverige. Kommunförbundet. 1994Stockholm
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popbandw sker i hög utsträck-musikutövandedessa pojkarsocheller
under debyggtkommunernalokalerning i de senastetyper somav

kommu-verkarockså ökat. Det närridhallar haråren. Antalet attsom
hand ridhusi förstaflickverksamhet detpåvill ärsatsa mannerna

därenkät till kommunernautredningensbekräftasvilketbygger, av
prioritera flickor.förvanligaste åtgärdenridhus denbyggnation är attav

lågt kommunernaprioriterats ärned elleranläggningar lagtsDe avsom
fritids-finns på såsomungdomarnaorganiseradede ickesådana som

Skidbackargårdar och
ekonomiska läget,på det kärvamed tankedet,Generellt ärsett

i ishallaroch investeratsåren byggtsdeunderintressant det senasteatt
anläggningstyper.mycket dyraoch Sporthallar ärsom

rättvisaSkenbar4.3

föreningslivetifritidsverksamheten ärtillkommunala stödetDet
antalharsubventioner.eller Kommunernabidragantingen i form ettav

kontantbidragetvanligastekontantbidrag där det ärolika former somav
ungdomsverksamhet. Kontant-sin barn- ochsöka förföreningarna kan

förening,administration, ärverksamhet,bidrag för etc.att starta en
också vanliga.

100%,tillanläggningarnasubventionerade ofta kommunenTidigare
idagvilket många kommunernoll-taxesystem,tillämpaded.v.s ettman

Även avgift i hyrakommunernaavvecklat.har tar ut avenom
m3 föreningarSubventioner gäller delåg.fortfarandedenföreningarna, är

och/eller drivsi lokalerverksamhet ägsbedriver sin avsomsom
intei lokalersin verksamhetbedriverFöreningarkommunen. somsom

bidrag, s.k.kontanterhållakandrivs kommunenellerägs ettav
föreningenstäckahjälp till föreningenskalllokalbidrag, attvara ensom

lolNilsson, fritiden. Ungdomsråd. Stock-Satens1994 allvarsammaDenP.
KulturellrollSpelar rocken någonBjurström, 1993E.holm. 61 ochs.

Stockholm.ungdomsråd.musiksmak. Statensungdomarsreproduktion och s.
59f.
nSimhallar ikvinnoranläggningstyp besöker någotdom störreocksåär en

iminskatsimhallar har också något,utsträckning Antaletän män. men
istället harskolbad lagts ned och störreminskningen ligger främst småatt

harinte kommunernatillkommit. Därför kananläggningar säga attman
simhallar.minskat satsningarna på

mLundkvist, fakta ochBidragens historiaC.Fahlström,A. samt npgra
Kommunförbundet.diskutssionunderlag. Svenska
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kostnader för lokalen eller anläggningen. Subvention och bidrag kan
förefalla valör, villha det det spelar ingen roll försägasamma
föreningen subventioneradha lokal eller få bidrag till hyran.att
Kommunförbundet har emellertid visat föreningarde inte har sinatt som
verksamhet i subventionerade lokaler har mycket lägre kostnadstäck-en
ning föreningar verksamhet finns i kommunala lokaler ellerän vars
anläggningar. Kommunförbundets undersökningI den genomsnittli-var

subventionen för förening i icke-kommunal 30%,lokal medan förga en
98%.föreningar i kommunala lokaler subventionen till Detvar upp

utifrån bidragsformer fördelningen fritids-dessa tillär av resurser
verksamheten könsperspektiv skall beräknas.ur

Bidrag baserat på aktivitet

de kultur- och fritidsvaneundersökningar vi iI sammanställdesom
kapitel visade grad aktivitet hade betydelse iför skillnaderatt av
deltagande mellan flickor och pojkar. Tendensen i de verksam-attvar
heter pojkar dominerar, pojkarnasökar dominans vid högre gradsom av
aktivitet, i de verksamheter flickor dominerar utjänmasmen som
könsskillnaden vid högre frekvens. kulturutred-Det noteraren samma

kulturvanor.ningen SOU 1995:85 det gäller kvinnors ochnär mäns
Grunden för all bidragsgivning i kommunerna aktivitet. Flerär

aktiviteter innebär bidrag. flestaDe kommuner bidrag beräknatmer ger
på sammankomster, vilket innebär bidrag sammankomst/aktivitet.ett per
Några baserar bidragetkommuner antal sammankomst,personer per
det vill fem i sammankomst innebär femsäga bidrag,personer en som
exempel. innebärDetta kan inte i något fallenatt sammantaget man av
beräkna mångahur deltagit. Bidrag kan ändå sägassom per person

verkligheten, varje bidragnärmare enskildatt representerargenom en
individ. för aktivitetsbidragetEn endast bidrag kangräns är att ett
räknas för och dag, inom förening. hindrar inteDettaen person samma

kan med aktiviteteri flera under dag ochatt en person vara samma
kvalificera för bidrag, så länge det i olika föreningar. Någonär gräns
för hur många aktiviteter kan delta i under vecka, ochen person en

kommuner.föreningen erhålla bidrag för, finns inte i majoriteten

Bidragens historia

1°5Se i kapitel "Myndigheter organisationer"ochnot
Några kommuner, däribland Stockholm, aktivi-har vid femgränssatt en

Aktiviteter fem kvalificerar inteoch vecka. dessa förteter utöverper person
bidrag.
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aktiviteter underbetyder ha många veckaDetta att en genererar mer
deltar i allabidrag, oberoende det ärom samma personer somav

för flickor generelltaktiviteter. Vad innebär det har lägre gradsom en
Även inte så bidragen går direkt tillaktivitet pojkar det ärän attomav

till föreningen, torde det kunna innebäraden enskilde utövaren, attutan
aktivitet mycket bidrag tillhög gradden av genrerarsom genom en

föreningenberättigad till inomföreningen också resurseranses vara mer
inte lika högsällan och således gradden deltarän genrerar enmersom

Bidragsredovisningen i majoriteten kommunerbidrag. äravav
totalundersökning bland kommunerna vivisar denkönsneutral, som

statistiken innebär könsblindhet för hurgenomfört. könsneutralaDen en
flickor och pojkar, villfördelas mellan det detaktivitetsbidragen säga,

bidrag flickors respektive pojkarsdöljer utbetaladehur många som
Kvarstår då antingen uppskatta antalet flick-aktiviteter attrepresenterar.

i föreningpojkaktiviteter eller använda medlemskaprespektive att som
många aktiviteternyckeltal för beräkning hur eller sammankomsterav

förknippadeflickor pojkar har deltagit Felkällor medoch attsom
beräkningsgrund passiva medlemmar,använda medlemskap är attsom

fortfarande står med i medlemsförteck-medlemmar slutat mensom
i bidragsberättigad ålderningen medlemmar inte räknasoch ärsom

innebär inte hänsyn tillmed. kanske främst det detMen att tas
utgår frånaktivitetsgrad. Beräkning på medlemskap antagandet allaatt

aktiviteter, flickor lika aktivtmedlemmar deltar i föreningens deltaratt
kontinuerligt. döljer bidragsredovisningenpojkar och lika Därmedsom

könsmässigt.hur det i realiteten utser
baserade aktiviteter innebär ocksåSystemet med bidrag antal att

fritidsverksamhet Få andra fritidsverksam-idrotten typsom av gynnas.
föreningsregi, någon, uppvisaheter bedrivna i kan den höga gradom av

idrotten.aktivitet möjlig inom Bidragen baserade påär samman-som
komster, kravet måste minst visst antal deltagare,där är att ettman vara

också lagidrotterna naturliga skål inte har svårt nåattsom avgynnar
förtill lägsta antal närvarande sammankomsten skallattupp vara

bidragsberättigad. olika faktorer ligger i riktning iDessa motsatt
förhållande till de fritidsvanemönster flickor uppvisar. flickorFärresom

högaktiva flickor deltar i mindre utsträckning i lagidrotterochär än
pojkar. kontantbidrag baserat aktivitet, tillDärmed kan säga attman

missgynnasin utformning flickor premieratenderar att att ettgenom
pojkar ifritidsvanebeteende utsträckning uppvisar. Urstörre ettsom

utformningkönsteoretiskt perspektiv kan bidragens och detsäga attman
utgår från detpå, pojkar därde redovisas ärsätt somsom normen,

utformningenpojkars bidragen.sätt styrtatt som avvara
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Frågan då hur aktvitets-är och bidragsredovisning skulleen utse
sig döljer den könsmässiga fördelningen bidraget ellersom vare av

sin utformning inte missgynnar flickor Det första tordegenom attvara
i statistik och redovisningar synliggöra det finns bakom bidragsför-som
delningen.

de kommunerI ingick i vår undersökning deltagandet isom av
fritidsverksamheten, har ekonomiskäven kartläggning resursför-en av
delningen till flickors och pojkars, kvinnors och fritidsverksamhetmäns
genomförts Idrottsekonomiskt Centrum IEC. Kommunernaav som
ingår i båda undersökningarna Borås,är Botkyrka, Eksjö, Eskilstuna,

Lund.Forshaga, Jönköping, Skellefteå och Analysen resultatenav
visar på de svårigheter förknippade med undersöka resursför-att
delningen. samtligal de undersökta kommunerna medlemskapav var

grund för beräkningar det enda tillgängliga instrumentet. Resultatetsom
beräkningarna på urval föreningar i vissa kommunerett stortav

samtliga föreningar hur det kommunala kontantstödet fördelade sigav
mellan könen, visar det i så samtliga fall överensstämdeatt gott som
med den genomsnittliga andelen kvinnor och i föreningarna.män Det
går heller inte visa något eftersom den procentuella könsskill-att annat,
naden konstant i alla beräkningar.är Beräkningsmodellen försvårar
också bedömningar det föreligger missgynnande i formettav om av
snedfördelning de offentliga eftersom det i samtliga fallav resurserna,
framstår den andel flickors och pojkars medlemsanslutningattsom som

likautgörs är den andel kontantbidrag de erhåller.stor Attav som
hävda det eller det andra könet skulle haatt vad detän ärena mer
berättigat till, förefaller inte i linje med jämställd-strävan motvara en
het.

Procenttalen i nedanstående tabell utgår från den genomsnittliga
andelen kvinnor och i samtligamän föreningstyper, och visar hur
kontantbidragen fördelas könsmässigt. vissaI kommuner denanges
procentuella andelen bidrag inte kunnat härleds till något könen,som av
vilket beror på uppgifter könssammansättningenatt saknas.om

mUppgifterna i följandedet Idrottsekonomisktbygger Centrums, IEC,
beräkningar, inte angives. Utredningens arbetsmaterial. Opublice-annatom

1995.rat.
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fördelning mellan könen.procentuellabidragensTabell kontantaDe

bidragi %Mäni % härleddai %KvinnorKommun

384230Borås

164637Botkyrka

185131Eksjö

35641Eskilstuna

215920Forshaga

6040Jönköping

5644Skellefteå

överstiger inte i någonhärledagåttbidragdeKvinnoandelen attsomav
härleds tillkontantbidragandelandelen för Hurkommun män. stor som

vilketföreningar,mellan olikavarierartillkvinnor och män typer av
uppgifterföreningskategori deharValetvisas nedan. styrts somavav

funnits i kommunerna.

föreningar.i olikakontantbidragenKvinnoandelenTabell typer avav

Religiös InvandrarScoutIdrottKommun

Kv MäKv MäKv MäKv Mä

43 5243 5749 59J-köping 35 65

534750 43 5760 5040Borås

505045 42 586436 55B-kyrka

39 6150 5059 46 5441E-tuna

Anläggningssubventioner4.3. 1

uppdelat på könanläggningssubventioner ännu störreAtt beräkna reser
kan tillkontantbidragberäkningar ärmedhinder. Fördelen att man seav

ifrån det kommerutgåkanochgårvilken förening bidraget attman
inte vanligtvisdockAnläggningar ärdel.tillföreningens medlemmar

Vissaaktivitet.föralltidinteochreserverade för förening, typ avenen
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undersöka anläggningssubventionerFör måste utgångpunktenatt vara
vilka nyttjar anläggningen, förening och allmänhet, hur ofta desom
nyttjar den och vad subventionerad timme i anläggning värd iären en

Många kommuner har prissatt anläggningstimmarna och harpengar.
prioriteringsprinciper för bokningssytemen, där verksamhet för barn och
ungdom går före verksamhet för vuxna.

När det föreningar nyttjarna föreliggerär utgör problemsom samma
med beräkningar på kontantstödet, d.v.s. har enbart uppgiftersom man

andel kvinnliga respektive manliga medlemmar utgå från. Härattom
ligger osäkerheten i inte föreningens kvinnor nyttjar anlägg-att veta om
ningen i lika utsträckning föreningens män.stor som

Man kan också utgå från fritidsvaneundersökningar, då behövermen
aktivitetsfrekvensen, både den låga och den höga, med förtas att se
vilka olikai grad kommer i åtnjutande subventionen.som av

Ulf Blomdahl har valt beräkna den könsmässiga fördelningenatt av
subventioner på helt Hans modell grundas på empirisktsätt.ett annat ett
framtagande nyckeltal för olika anläggningar och verksamheter.av
Blomdahls utgångspunkt det de gärär till lokalen elleräratt som
anläggningen får del oberoende de med iärsom av resurserna, av om

förening eller inte. Metoden direktobservationer i denär göraatten
enskilda anläggningen, d.v.s helt enkelt räkna hur många kvinnor/-att
flickor pojkar/mänoch i genomsnitt besöker anläggningen. Genomsom

antal observationer har Blomdahl tagit fram procentuellaett stort
förnyckeltal användarna olika anläggningar och verksamheter iav

Stockholm. Blomdahl det vanskligt tillämpasäger är nyckeltalenatt att
i andra kommuner Stockholm,än också olika faktorersäger attmen
talar för den ojämlikhet i resursfördelning, han påvisat iatt som
Stockholm troligtvis mindre i de flestaär andra kommuner.än Utifrån
fritidsvaneundersökningarna, förefaller kvinnor i Stockholm "ta för sig"

fritids- och kulturutbudet i Stockholm i mindreän orter.mer av
Blomdahl också förhållandet i storlek på satsningar inomattmenar
kultur och inom fritid samvarierar med flickors låga eller höga
deltagande i kultur- och fritidsverksamheten generellt. Större satsningar
på kultur på bekostnad fritidssektorn tenderar utjämna könsskill-attav
nader, medan satsningar på fritid påstörre kulturän tenderar att

flickormissgynna
Med antagandet de aktiviteter bedrivs i anläggningar inteatt som

skiljer sig markant från vad traditionellt brukar bedrivas isom en

mBlomdahl, "Missgynnas kvinnor offentliga satsningarnadeU. påav
fritidsomrádet" i detta betänkande.

4 16-0130
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Blomdahlsi badhus, väljer vii ishall eller prövasporthall eller attetten
intekönsfördelning, därför det finnsberäkningarnyckeltal för attav

nyttjarna i de undersöktakönsfördelningen blandskattningar på
kommunerna.

utredningen låtit undersöka, gjordesfem de kommunerI somav
Beräkningarna bestod i dels utgåidrottsanläggningar.beräkningar på att

nyttjade anläggningarna,föreningarfrån medlemstalen i de som
fritidsvaneundersökningutgå från resultatenSkellefteå, dels att av

nyckeltal Botkyrka ochtillämpa BlomdahlsLund och dels att
nyckeltal i Borås,gjordes med BlomdahlsJönköping. Beräkningar även

för kunna användas.sig för begränsaturvalet visade attvaramen
60%cirka kontantbidragenuppvisar i genomsnittResultaten att av

40%till del ochanläggningssubventioner kommerrespektive män
i ståravvikelsen sammanhangetkvinnor till del. Denkommer stora

kontantbidraget ocksåberäkningarnaför, bortfallet iBotkyrka där av var
70%cirka sub-nyckeltal resultatetBlomdahlsMed attstort. avvar

30% till kvinnor.ventionerna går till ochmän
siffrorna inte uppfattas exakta,påpeka kanviktigtDet är attatt som

detvarit för trubbiga på grundberäkningsinstrumentendärtill har attav
könsfördelning bland nyttjarna, ochinformationsaknas relevant om

emellertid intressanta skillnaderMaterialet uppvisarnyttjande.frekvens i
föreningarna, vissa har möjlig-villkor mellan däri ekonomiska stora

offentliga medeltilldel-inom för-debådeheter manövreraatt ramen
duktigaprivata sektorn påningen och inom den att attgenom vara

medel.generera egna
ishockeyn ridningen.jämförelse kan mellan ochintressantEn göras

traditionellt inte varit kommunalridningen harOrganiseringen enav
emellertid förändring skett,åren harangelägenhet. De senaste en som

kommunägda. Ishockeyn och ridningeninnebär ridhus kanävenatt vara
könssegregerade. Vistarkt valdetvå verksamheter ärär attstora som

ishockey. SkellefteåSkellefteås ridverksamhet och Ititta Lunds och
könsmässigt finns likatvå idrotterna varandra detspeglar de attgenom

ishockeyn det finns pojkar inom ridningen. Närmånga flickor inom som
skillnadkontantbidragens fördelning kunde ingendet gällde större ses.

med anäggningssubventionerna,kontantbidragen slogsMen när samman
utgjorde endast 22 det totala offentliga stödetflickornas del procent av

ishockeyn liten idrott med få ochtill idrotterna. I Lund är utövareen
ishockeyn, fortfarandeflickor. Ridningeninga större änär men en

totalaförhållande till andra i kommunen. Av detrelativt idrott iliten
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stödet, inklusive kontantbidrag och anläggninssubvention, utgjorde
procentflickornas andel i dessa beräkningar 70

slutsatsDen kan dra i och med issporterär kräveratt attman som
inomhusanläggningar drar kostnader, innebär satsningar på ishallarstora

subventioner i förhållande till andra idrotter. Eftersom ishallenstora
främst nyttjas pojkar, kan det slå den könsmässiga fördelningenmotav

totalt sett.av resurserna
Enlundersökning i syfte könsmässiga skillnaderutröna i egenin-att

företogs också, och denna byggde på intervjuer med urvalsatser ett
föreningar i Botkyrka och Skellefteå. Den visar skillnader i kostnaderatt
mellan olika idrotter ligger mindre i medlemsavgifter och dylikt, utan

i utrustningden krävs för delta i viss idrott. Bådeattsnarare som en
ridningen och ishockeyn betecknaär dyra idrotter sigägnaatt attsom
åt. En i sammanhanget intressant fråga kan ställa flickornasärman om
ideella arbete med skötsel och underhåll stallar och hästar möjliggörav
den lägre subventionen verksamheten. frågaDenna har emellertidav
inte undersöktsnärmare utredningen.av

Med det ibland enda tillgängliga räknesättet kan fördelningen
förefalla rättvis mellan flickor och pojkar. Statistiskt får flickor sin del

stödet, med endast detta underlag det svårt uttala sigär attav men som
den reella fördelningen. Kommunernas För kunna uttala sigattom om

detta måste den interna fördelningen studeras.
Tendensen förefaller kvinnor inte tillgodogör sig likaatt storvara en

del de offentliga beräkningmän. Ingen för-av resurserna som av
delningen dessa har visat flickor tillgodogör sig pojkaränattav mer av
resurserna.

viktig slutsatsEn kan dra undersökningen det finnsär attman av
klara brister i underlag och kunskap vill fördelanär de kommunalaman

.fritidskostnaderna mellan könen. Statistiskt verkar flickor få den del av
i synnerhet det kontanta stödet och subventionerna derassom
representation i föreningslivet "berättigar" dem till. Resultaten från
fritidsvaneundersökningar i vissa verksamheter uppvisar starksom en
könssegregation mellan flickor och pojkar beträffande vilka aktiviteter
de deltar Ulf Blomdahls slutsatser flickors möjlighetersamt att att
tillgodogöra sig jämlik del de totala på kultur och fritiden av resurserna
bestäms hur satsningarna på enbart kultur väcker frågorär,storaav om

idet själva verket fråga skenbarär rättvisa. Så mycket kan vi iom en
alla fall inte i någon beräkningarnasäga: får flickor pojkar.änav mer

1°°Idrottsek0n0miskt Centrum, UtredningensIEC. arbetsmaterial. Opublice-
rat.
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Kvinnor, politik5 och konsekvenser.

Vilket handlingsutrymme har vi inom rådande normering resursför-och
delning fylla vår fritid justmed det vi vill Möjligheter och hinderatt
skapas på politisk nivå. klass, ålder,Kön, familjestruktur, etnicitet och
andra faktorer våra "val" fritidsverksamheter. fungerarHurstyr av
föreningslivet för kvinnor detHur kvinna i idrotten dettaär Iatt vara
kapitel förs diskussion utifrån dessa problemställningar.en

Fritidspolitiken i5.1 kommunerna

Sedan slutet 1980-talet har förändringar skett inom fritids-storaav
sektorn i kommunerna. En samverkan främststörre mellan sektorerna

fritidkultur, och skola i barn- och ungdomsfrågor har utvecklats.samt
Sedan 1989 har drygt hälften landets kommuner slagitav samman
nämnd och förvaltning för kultur och fritid. I undersökning frånen
Kommunförbundet effekternahar dessa sammanslagningar diskuteratsav
utifrån frågeställningar ekonomi, organisation, verksamhet ochom
politik. Undersökningen visar hälften de kommuner ingår iatt av som
undersökningen det främsta motivet till sammanslagningenattuppger
varit ekonomiskt,krasst Motiven förbättra verksam-att attspara pengar.
heten inom kultur- och fritidssektorn, lösa organisatoriska problematt
eller ökad tyngd frågorna mindre vanliga. Kommunernaatt ge var

de ekonomiska vinsterna med sammanslagningen lågstörstaattuppgav
i minskade administrativa kostnader för förvaltning och nämnd. Att

minska volymen på verksamheten mindre vanligt.attspara genom var
De besparingarna under 1995 har skett inomstörsta och fritid,gator
medan Kommunförbundet uppskattar kulturen i mindre utsträckningatt

fritiden drabbats besparingar.än av
Majoriteten de i undersökningen tillfrågade tjänstemännenav menar
sammanslagningen ökad politisk tyngd kultur- och fritids-att gett en

frågorna. På frågan vilken sektorerna vunnit på sammanslag-om av som
ningen svarade majoritet tjänstemännen i båda sektorernastor atten av
kulturen sammanslagningen,vunnit både ekonomiskt och status-
mässigt. fritidstjänstemännenEndast 30 tyckte fritidenprocent attav
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vunnit.° fritidenfråga får intrycket innanpå dennaAv attmansvaren
ekonomisk eller politisk ochhaft högresammanslagningen attstatusen

såförlust. Varför upplevs detinneburitsammanslagningen en
mellan sektorerna, medkönsmässiga fördelningenpå denMed tanke

mansdominerad fritidssektor,ochkvinnodominerad kultursektor enen
ochförlust respektive vinst ikönsteoretisk analysskulle status-aven

teoriHirdmansintressant. Yvonnesymbolvärde genussystemetomvara
maktordningen mellan kvinnorHirdmanskulle kunna prövas. attmenar

åtskiljande och denutifrån två principer: denstruktureradoch män är
kollektiv underordnaskvinnorhierarkiserande med resultat mänatt som

särskiljandets principoch hålls åtskildakollektiv. Kvinnor mänsom
avvikare och de värde-från vilken kvinnor äroch utgör normenmannen

princip.1 Särskiljandet sighierarkiserandetsdärmed lägre tarras
inte arbetararbetsdelningen, kvinnor ochexempelvis mänuttryck i att

bland i den lägreoch hierarkiserandet vär-med saker annatsynssamma
arbete.deringen kvinnorsav

intressanta medgenusteoretiskt perspektiv förefaller detUr mestett
brutits,särskiljande principen hardensammanslagningarna attvara

verkar också denfinns "på plats Detkvinnor och män attsomsamma
inte kunnat upprätthållas;principen därmed har mänhierarkiserande

kvinnor. uppgiftblandas med En intressanti devinner inte närstatus
följa förändringarna i kommunernasde årenunder närmasteattvore

könsteoretiskt perspektiv.utifrånorganisering ett
sektorerna ochKommunförbundets när mötsrapport attmenar

utgångspunktermålgrupper och vilkasynliggörs vilkaintegreras som
traditionellt haftFritidspolitiken harolika verksamheterna.finns för de

fritids-den enskildeföreningslivet och utövarenfolkrörelserna, av
politik. kulturpo-utgångspunkt vid skapandet Iaktiviteter sin avsom

fritidspolitiken, folkrörelsernahistoria harlitiken, har längre änensom
traditio-harviktiga aktörer i skede. Därkommit in ett senare mansom

professionellakulturutbud beståendemed erbjudanellt arbetat att ett av
enskilde medborgaren ofta själv intemedan den år utövareutövare utan

ochvarit olika för fritidssektornpublik. Målgrupperna har traditionellt

"°Nyberg, eller möte Svenska Kommunför-Fritid krockC. Kultur -sammanfattning resultaten Nyberg, C.,Stockholm 1995.bundet, För av se
fritid." isammanslagningarna kultur och"Effekteri med mellansamband

Bibliotekshögskolantidskrift 96/1. Borås.Kulturpolitisk
mHirdman, Persson-Tauimura,Hirdman,kön",i Y.,1989 "Makt ochY.

Stockholm.O. red.: Maktbegreppet.Olsen, .P.,Petersson,J
2Nyberg, möte Svenska Kom-ellerfritid krock1995 Kultur ochC. -
munförbundet. Stockholm.
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kultursektorn. Fritidssektorn har haft fokus barn och ungdom, medan
vuxna.3kultursektorn huvudsakligen sig tillvänt

Kvinnorepresentationen i förvaltning och nämnder

Sammanslagningen kultur- och fritidsnämnder och dess förvaltningarav
har inneburit den kvinnodominerade kultursektorn och denatt mans-
dominerade fritidssektorn har integrerats. innebärDetta kvinnor ochatt

imän utsträckningstörre tidigare befinnerän sig inom sektor.samma
Sammanslagningarna har lett till färre framför allt för-att personer,
troendevalda tjänstemän, handharäven de uppgifter tidigaremen som
sköttes fler. En fråga väcks utifrån detta konstaterande vilketärav som
kön fått minskat eller minskningen varit likamest utrymmesom storom
för båda könen.

Personalen i kulturförvaltningarna består till 85 kvinnorprocent av
och i fritidsförvaltningarna 60 De besparingarmän.procentav som
gjorts vid sammanslagningar har, tidigare främst gällt detsagts,som att

finns istället för två nämnder. Kommunförbundet uppskattarnu en att
personalsammansättningen inte förändrats nämnvärt, de tvånär
personalkategorierna slagits samman.

Den kvinnliga dominansen inom kulturen slår emellertid inte igenom
fullt på chefsnivå. förvissoDet är andelstörre kvinnligaut änen
manliga chefer inom kulturen, det är större andel manliga chefermen en
inom kulturen kvinnligaän chefer inom fritiden. Männens dominans

förvaltningschefer i fritidssektorn med andraär ord större änsom
kvinnornas i kultursektorn.

Förvaltningschefen i 1989 1994ochprocent,
1989 1994
kvinnor kvinnormän män

kultur 58 42 62 38
kultur-fritid 29 71
fritid 14 86 10 90

Den slutsats kan dras integreringenär förvaltningarnaattsom genom av
har kvinnor och imän utsträckningstörre kommit tillhöraatt samma
förvaltning och nämnd. Fler kvinnor har fått "insyn" i fritidsfrågorna
och fler i kulturfrågorna.män bordeDetta bakgrund de ingåendemot av

"Nyberg, C. 1995
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verksamhetendiskuteramöjligheterfarenheterolikasektorernas attge
kvinnor sedankantidigare. Detänpå sätt attnoteras samman-annatett

frågaochchefsnivåpåunderrepresenteradeblivitslagningarna somen
i och medminskattotalt harkvinnorepresentationenställaskan är om

sammanslagningarna. chefsnivå ipådominerafrångårKvinnor att
för-sammanslagnai deunderrepresenteradetillkulturen att vara

sin andelförefaller minskaochdominanssinbehållervaltningarna. Män
samtliga kommunerförOm detta mönsterkvinnor. ärmindre än ett

kvinnorantaletinnebärasammanslagninggenomfördhelt attskulle en
minska.skullechefsbefattningi

speglarförtroendevaldadeKönssammansättningen samman-av
enligtfördelasOrdförandeposternaförvaltningschefsnivå.sättningen

iochKvinnor män,följande. procent:
I 995992I9891
kv mänkv mänkv män

425850506040kultur
653525 75kultur-fritid
80208590 1510fritid

kulturnämnderihar ökatordförandeposternapårepresentationKvinnors
Kvinnoan-dominans.kvinnligvissuppvisar1995förså siffrornaatt en

Vid valetoch 1995.1992fritidsnämnder mellaniökatdelen har även
kommunerna.majoritetenisocialdemokraterna över1994 styret avtog

kvinna kanskullenomineradlistorna därvarvadeDe varavarannan
samtligakvinnorepresentationeniökadeför denhaft betydelsehatänkas

underrepresenteradei defortfarandeemellertidKvinnornämndtyper. är
nämnderna.sammanslagna

blivitkvinnorvisar också deKommunförbundets undersökning att som
frånuteslutande kommerförvaltningarna nästani sammanslagnachefer de

fritiden.frånochkulturen männen
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Bland ledamöterna förändringarhar motsvarande skett kvinnorep-av
resentationen, kvinnor fortfarande underrepresenterade i deärmen
sammanslagna nämnderna.

989 992I 1 1995
kv kv kvmän män män
50kultur 50 50 50 54 46

kultur-fritid 35 65 44 56
fritid 20 80 3420 80 66

sammanslagningen innebär tidigare kvinno- respektiveatt mans-
dominerade sektorer finns inom sektor. harDenu samma gemensam
budget politisk nämnd där frågor tidigare behand-och gemensam som
lades för sig på dagordningen. Kvinnor har därmed fåttvar nu samsas

insyn i de fritidspolitiska frågorna och ytterligare insynstörre mänen en
i kulturpolitiska. Frågan huruvida integrering skettde reell harär en
eller fortfarande arbetar för sig. Kommunför-Resultatenom man var av

intebundets undersökning entydigt på denna fråga, eftersomettger svar
det finns skillnader på i vilken grad integrering verksamheternasom av
respektive integrering förvaltningsorganisationerna har skett. Integre-av
ring verksamheterna, d.v.s. blanda fritidens verksamheter medattav

i någrakulturens, har kommuner samarbete i projektprovats genom
med inriktning på exempelvis kultur fritidsgårdar eller iteater

intressantastesporthallen. Ett de projekten har drivits i Mölndalsav
där kulturinstitutioner, föreningsliv idrottenkommun och samarbetat i

projekt med kroppenett tema.som
integreringenNär det gäller förvaltningsorganisationerna har denav

vanligaste åtgärden varit kontantbidragen införaochöveratt se
fritidsföreningar.regler för bidrag till kultur- och Dettagemensamma

genomförts i 63 sammanslagna förvaltningarna.har de 58procent av
kommunerna har inrättat särskilda enheter förprocent av en gemensam

behandling kultur- och fritidsbidragen. Endast 30 har bildatprocentav
arbetsgrupper för arbeta med både kultur- fritids-ochpermanenta att

frågor. Den enklaste åtgärden förefaller sålunda administrativvara av
karaktär, ha policy för bidragen, medan endastatt en gemensam en
tredjedel förvaltningarna valt strukturellt organiserat arbetaochattav

Frågan detta innebär de olika fort-är sektorernagemensamt. attom
farande arbetar de sitter under eller detak,separat, trots att samma om

sig särskildaha lyckats med integrering skapautan attanser en
organisatoriska former för arbetet. Kommunförbundets undersökning
pekar fortfarande sektoriell uppdelningdet vanliga ärmot att en av
arbetet integrering mindre vanlig. Samman-och verklig äratt en
slagningen smärtfrittgått förbi då endast hälftenverkar i alla fall inte ha
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samarbets-rådertjänstemännen dettillfrågadede ett gottattanserav
30förvaltning ochsammanslagnaderas nästanklimat inom procent

samarbetsklimatet "mindre bra".ärattmenar

fritidspolitikochJämställdhet

Kommunför-medutredningen tillsammansenkätundersökningDen som
resulterade isamtliga kommuner ochsig tillföretagit vändebundet en

således inteSamtliga kommuner harpåsvarsfrekvens 75 svarat.procent.
varjevid analysengeneraliserbarheten måste görasBedömningen avav

frågeställning.enskild

Enkätundersökningens syfte att:var
genomförtharhur många kommuneruppfattningfå somomen

för öka kunskapen vadfritidsvaneundersökningar,kultur- och att om
fritid och vilka modeller kommuner-på sinkommuninnevånarna gör

har använt,na
vilken grad jämställdhet beaktas iuppfattning ifåförsöka omen

verksamhet,fritidsnämndernas
ochjämställdhetsfrågor har konkretiseratsvilketoch sättom

verksamheterna,i åtgärder inomresulterat
mellan könen och vilkafördelningaktivitetsbidragetshur utser

prioriteras.åldersgrupper som
under respektive rubrik.diskuterasAnalysen svarenav

ritidsvaneundersökniF ngar

depå 45de 216 kommuner enkätenAv procent attsvaratsom uppger
fritidsvaneundersökning.någon kultur- och Att deninte genomfört
genomfört och fritidsvan-kommuner kultur-procentuella andelen som

svarsfrekvens förefallerskulle varit vid högreeundersökningar större en
bedömning siffran går generalisera tilltroligt, vårinte är att attutan

hälfteninnebär således desamtliga kommuner. Det nästanatt av
undersökning. 21hittills inte genomfört någonsvenska kommunerna

31genomfört undersökning på hand.deattprocent en egenuppger
hjälp forskare ellerundersökningen medhar utfört externprocent av

förvaltning, organisationtillsammans medkonsultföretag eller en annan
och fritidsvaneundersök-genomfört kultur-högskola. Av deeller som

genomfört undersökning itotalt 123 deningar procent att enuppger
två undersökningargenomfört ochElva harkommunen. procent sex



SOU Kvinnor,1996:3 politik och konsekvenser 107

de genomfört eller flera undersökningar. På fråganprocent att treuppger
kommunen planerar genomföra kultur- och fritidsvane-attom en

undersökning under de åren 67närmaste det planeras,attprocentsvarar
medan 23 det inte planeras.procent attsvarar

Sammanfattningsvis har således hälftennästan kommunernaav som
vår enkät inte utförtsvarade på någon undersökning för utvärdera sinatt

verksamhet. antalEtt de genomfört undersökningar säger attav som
undersökningarna gjordes på 1970- eller 1980-talet och de sedan inteatt
har Vår bedömning det totalaär antalet kommunerupprepats. att av

utförttorde de kultur- och fritidsvaneundersökningar färre änsom vara
45 de utförtDe undersökningar cirkautgörsvaratprocent. attsom en
tredjedel samtliga kommuner. Tillspetsat skulle kunna säga attav man

hälften Sveriges kommuner inte huröver deras verksamhetvetav ser
nyttjarvilka den och den når till kommuninvånarna i denut, utsom om

grad eller önskar.trorman

Jämställdhet mål och konkretisering-

84 kommunerna de inte har några specifikaprocent attav uppger
övergripande jämställdhetsmål för kultur- och fritidsverksamheten,

16 sigmedan ha det. Vid uppföljningen visadeprocent uppger av svaren
vissadet sig kommuner har på denna fråga och dådeatt svarat att

internahaft den jämställdhetsplanen för ipersonalen åtanke. Om dessa
räknas bort har specifika jämställdhetsmâlutgör cirkasvar gruppen som

de tillfrågade.7 Det svårt bedömaär siffran skulleprocent attav om
förändras alla kommuner hade i runda tal torde det intesvarat,om men

10 kommunernaän har jämställdhetprocentmervara av som som
övergripande mål för sin verksamhet.

Flickor och kvinnor prioriteras ibland

Hälften kommunerna, 48 intede har gjort någraprocent, attav uppger
specifika prioriteringar till förmån för flickor och kvinnor under de

åren. 46 de prioriterat flickor och kvinnor isenaste procent attuppger
viss utsträckning och fyra de gjort det i hög utsträck-procent attmenar
ning.
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följande:enligtfördelasgenomförtsprioriteringarDe typer somav

%15flickor/kvinnorförverksamheterpåSatsat nya
%20verksamheterbefintligaiflickor/kvinnorförFörbättrat
%14kontantbidragsärskildaInfört
%11anläggningaritiderFler/bättre

stöd tillellerprioriteringar ärpå extraexempelAndra att satsa enge
avgifterlägreför flickor,projektellerutbildning utridanläggning, ha ta

fritidsgården.påtjejmässoranordnaellerkvinnoidrottför
tilleller orsakenskäletvaritvadfrågatutredningenNår om-som

undersök-påberottdetåttaendastprioriteringarna procent attsvarar
16fritidsvaneundersökningar.ochkultur- procentfrånningsresultaten

jåmställdhetsmålen,övergripandedeeffektvaritdetsäger att aven
frånpåtryckningarvarit följddet25medan attprocent avensvarar

föreningslivet.exempelvis

Aktivitetsbidrag

aktivitets-redovisningenharfåtal kommunervisarEnkätsvaren avatt ett
innebär 90procent, vilkettio procentuppdelad på kön attbidragen av

respektiveflickoraktivitetermångahurintekommunerna vet som
eftersomöverskattadsiffran någottio-procentiga ärdeltar Denpojkar
uppgifterharenbartkommunervissavisatuppföljningen attsvarenav

ålderbidragsberättigadimedlemmarpojkar årochflickorandel somom
pojkarrespektiveflickoraktiviteternaandelhuroch inte stor somav

deltar
allapå kön harfördeladeaktiviteterredovisakankommunerDe som

närvarokortenuppgifterna fråndärblanketterspeciellaframtagit nya
bi-harBåstad,exempelvis förgällersammanställts. Detta ensom

Haparanda medochdeltagaremed kronordragskonstruktion per
aktivitet.kronorkonstruktionen per

föreningarnafrånredovisningsuppdragetavlastarDanderyd genom
antalet aktivastatistikfram överdessaochnärvarokortsamla in taatt ur

Nynäshamnoch ärKarlshamnEkerö,kön.uppdelatindivider
fåttintekön, ännuredovisninginförtnyligenkommuner menpersom

resultat.några
någotpå störrede inte stöttkommunernaMajoriteten attmenarav

könsdifferentieradde bettföreningarna närfrånmotstånd om en
aktiviteter.redovisning av
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för erhålla aktivitetsbidrag har tiodet gäller åldersgränser cirkaNäir att
undrekommunerna ändrat sin Den vanligaste orsakengräns.procent av

vill motverka tidig specialisering hos barnen.anförs är attsom man en
den åldersgränsen har hälften kommunernaNäir det gäller övre sattav

20 år. alltså lägre den statliga ålders-dem vid 18 Detta är än övre-
20ligger vid 25 år. Cirka kommunerna hargränsen procent avsom

åren.sin åldersgräns under de Det vanligaste skäletändrat övre senaste
till ändring vid 20 års ålder och detdenna är attatt man anses vuxen

till 20 år.således omotiverat med bidrag ungdomar Ettöverär par
ingen åldersgräns och några kommuner ingetkommuner har harövre

aktivitetsbidrag alls.

Frzitidspolitiska konsekvenser

Vi avsnittet fritidsvanor begreppen och slutenhar i använt Öppenom
för begreppsparet vilken hinderUtgångspunkten gradverksamhet. är av

olika verksamheter och nyttjandet anläggningardeltagandet i avsorn
de verksamheter anläggningarVi kunde konstatera och därattreser.

utsträckningfinns i något de verksam-kvinnor större än män, är öppna
få hinder organisatorisk ekonomiskeller karaktärheterna avsom reser

då i vilket grad detta beaktas i den kommuna-för deltagandet. Frågan är
vad prioriterasfritidspolitiken. bestämmer skallla Vem som

ungdomsverksamheten fritidsgårdarnaoch har sinDen öppna
inte organiserartillkomst insikten de sig i föreningsliveti ävenatt som

vägen" fritiden.någon "ta Den ungdoms-skall ha öppnaattstans
i många tider motiverats kontrollera deverksamheten har attav grupper

d.v.s.pojkar, befaratungdomar, skall hemfalla kriminali-av som man
missbrukÃ fritidsgårdarnaoch Personalen på har fåttäventet agera

Koncentrationen på pojkarnas faktiskasocialarbetare. ellersom
potentiella bråkighet och samhällets vilja förebygga de problematt som
medföljer pojkarna tillåtits fåhar också motiverat att stort utrymme

fritidsgårdsverksamheten.° Pojkarnas beteende och preferenserinom
inredningen fritidsgårdarnagäller aktiviteter har fått på därvad styra

inte möbleringbiljardbordet haft självklar plats, men somen ger
möjlighet till lugn och finns ökad medvetenhet idagDetsamvaro. en om

5 fritid. Kontroll eller autonomi ,Olsson, H-E., Staten och ungdomens
Studentlitteratur, Lund, 1992.
°Hanström, Erfarenheter från tjejverksarrzlzet pålokaldåtjejernaM., Men

Fritidsforums 1994.gården. förlag,
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fritidsgårdarna utgått från pojkar för verksamhetenatt som normen
vilket har till initiativ diskussioner förlett och finna metoder däratt nya
flickor och pojkar sin "norm", Ökautrymme att samt attges vara egen

fritidsgårdarnafpåkunskapen hos dem arbetarsom
Fritidsgårdarna del den kommunala verksamheten.utgör Aven av

kommunernas totala kostnader för fritidssektorn, kostnaderna förutgör
fritidsgårdarna cirka 10 jämförasatt med de 70procent procent som

utgör."8anläggningarkostnaderna Nedläggning fritidsgârdarav
förefaller besparingsätgärd i vissa kommuner. Mellan 1991 ochvara en
1993 minskade antalet fritidsgârdar. Hotet besparingar i verksam-om

bekräftas erfarenheter utredningenheten de tagit del vidav som av
samråd med verksamma inom området. Det riskenattpersoner menas
för i ibesparingar verksamheten de kommuner prioriterarär större som

särskildaföreningslivet och inte uttalar fritidspolitiska mål för den
ungdomsverksamheten. Vi har tidigare tagit de studieröppna upp som

visar i föreningslivdeltagandet eller i de ungdomsverksam-öppnaatt
heterna fortfarande klassfråga. och iär Barn ungdomar de lägreen
socioekonomiska deltar mindre i föreningslivet barn ochängrupperna
ungdom i de högre socioekonomiska Flickor i socialgruppgrupperna.

med praktiskt tillval i skolan minstdeltar i organiserade fritids-tre,
aktiviteter totalt de deltar det främst i deär öppnasett, men somav
verksamheterna. Att fritidspolitiken skall omfatta och arbeta målmed
för den ungdomsverksamheten således också fördelnings-öppna är en
fräga. Föreningslivet har traditionellt haft inflytande i denett stort

fritidspolitiken.kommunala kommunernaNär samråder med grupper
utanför nämnd och förvaltning det ofta med företrädareär för förenings-
livet. Frågan väcks för de oorganiserades talanär ochsom vem som ser
till barn och ungdomar olika skäl inteäven deltar i före-att som av
ningslivet möjligheter till utvecklande och meningsskapandeges en
fritidsverksamhet.

Ett exempel på fritidspolitiska beslut och val vilkaannat att av
verksamheter skall prioriteras har betydelse för den resursmässigasom
fördelningen mellan könen, jämförelsen mellan ishallarnaär och

7Ett exempel Ungdomsstyrelsens arbete med flickorsstärka roll iär att
fritidsverksamheten. skaRätt rätt Idéskrift metoder förändraattvara om
flickors villkor fritidsomrádet.på Ungdomsstyrelsen Ungdoms-rapporterar
styrelsen, Stockholm, 1995.
8Lundkvist, A. Fahlström, Ch., Bidragens historia några fakta ochsamt
diskussionsunderlag. Svenska Kommunförbundet. 1995
°Claeson, A., Flickors fritid. Fritid Stockholm, 1992.
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ridhusen, diskuteras i kapitlet resursfördelningi kommunerna.som om
två anläggningarDessa med tillhörande verksamheter får ofta stå som

exempel flickors och pojkars fritid diskuteras. Vår bedömningnär är att
issporter kräver inomhusanläggningar drar kost-att storagenom som

nader, innebär satsningar ishallar subventioner i förhållande tillstora
mångavad andra idrotter erhåller. Eftersom ishallen främst nyttjas av

pojkar, kan det slå den könsmässiga fördelningenmot av resurserna
totalt sett.

Fritidspolitiken i praktiken två fallstudier "-

Utredningen har intervjuat fritidsförvaltningscheferna i två kommuner
utifrån frågor den kommunala situationen avseende befolknings-om
struktur, ekonomi, utifrånockså frågor hur deetc., men om som
förvaltningstjänstemän uppfattar den kommunala fritidspolitiken,
förändringar i fritidspolitiken några år tillbaka och hur den konkreti-sett

utifrån frågor hur förhållandet mellan jämställdhet ochsamtseras om
fritidspolitik ut.ser

Vi valde Botkyrka kommun och Skellefteå kommun bakgrundmot
dessa båda kommuner genomfört kultur- fritidsvaneundersök-ochattav

ningar och de två helt skilda kommuner.att representerar typer av
Skellefteå välmående kommun i med bådeär glesbygd ochen norr
centralort och förortskommunBotkyrka iär söder Stockholmen om

invandring ochmed hög svårt ekonomiskt läge. Utredningen villeett
undersöka förutsättningarna för skapandet fritidspolitik och hurav en
varierande villkor påverkar detta. Dessutom har Botkyrka en samman-

fritidsförvaltning,slagen kultur- och medan Skellefteå har separata
12°förvaltningar.

kommunala villkorenDe

Botkyrka kommun hög invandring,med bostadssegregationär ochen
områden med s.k. miljonprogramsbostäder. I Botkyrka ärnorra
arbetslösheten tio procentenheter högre genomsnittetän i andra kommu-

finns socialaDet skillnader mellan Botkyrkastoraner. norra som
byggdes miljonprogramtidenunder och där kommunens flesta invandra-

lwFörvaltningschefema Sylvia fritidsför-Segerstål, kultur- ochchef förär
valtningen i fritidsför-Botkyrka kommun Leif chef föroch Gustavsson,
valtningen i Skellefteå kommun.
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i villaområden.Botkyrka där det bor svenskaroch södrabor mestre
kommunala politiken mycket handlarinnebär denDetta attatt om

service Botkyrkatillhandahålla generell i södramellanbalansera att en
finns rikta insatser tillskattekraften ochden kommunaladär att norra

servicen Botkyrkaden kommunalaBotkyrka där behoven är större.av
skattekraft i kommunen grundvikande deerfar redan attaven

svårt kommu-Botkyrka flyttar Botkyrka harvälbeställda i södra ut. ett
och anför skatteutjämningssystemetnalekonomiskt läge ettsom

läget. främsta skälet tilltillskott till det trängda Detvälkommet sam-
föroch fritiden också ekonomiskt,manslagningen kulturen attvarav

spara pengar.
demografiskaSkellefteås geografiska och struktur ovanligär

innehåller såväl glesbygd relativtsåtillvida kommunen storatt som en
utflyttningende problemen i kommunencentralort. Ett största ansesav

söderut i synnerhet det bekymrande dettill andra är ärattorter vara,
flyttar och befarar det resulterar ifrämst flickor kommunen attsom en

vilket andra kommuner fått erfara. Tidigarekvinnlig befolkningvikande
inflyttningen från det norrländska inlandet,tjänade kommunen på genom

till och Skellefteå, idag flyttarmånga kom kusten ävenatt men
universitet.till städer söderut, har högskolor ochSkellefteåborna som

utbilda sig kommer heller inte tillbaka.flyttar för För-De attsom
uttrycker det så, för kommunen innebärvaltningschefen att ut-en

"begåvningarna",de vill utbildaflyttning flickorna och sig,somav av
idag svårt få personal med högskole-vilket leder till det redan är attatt

kommunala sektorn, i synnerhet gäller detta inomtill denkompetens
Historiskt kommunen och industristad,fritidssektorn. är en gruv- men

dataföretag etablerade ifinns elektronik och kommunen. Tillidag även
utveckling tjänstesektorn står hoppet minskadoch tilldessa en av om en

inflyttning. Arbetslösheten relativtutflyttning och ökad iår ävenstor
förSkellefteå, i synnerhet gäller detta arbetslösheten bland ungdomar

ligger på cirka tolv procent.som

fritidspolitiska målenDe

för fritidspolitikenBotkyrkas målbeskrivning kultur- och uppdelad iär
övergripande mål för hela verksamheten operativa mål för varjesamt

vari anläggningar, fritidsverksamhet, föreningsstöd,verksamhetsområde
ingår.kulturverksamhet, bibliotek och kulturminnesvård Det första av

de övergripande målen kulturverksamheten skapa bättreär att genom en
ökad attraktionskraft församhällsmiljö boendeoch kommunen enge

företagande. möjliggöra föroch handlar människorDe två övriga attom
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delaktiga i demokratin och bidra till människors utveckling.att attvara
Jämställdhet finns inte formulerat i måldokumentet, beträffandemen
föreningsstödet vill särskilt stödja föreningsaktiviteterman som

flickorengagerar
Förvaltningschefen tradition har föreningslivet iattmenar av

vilket verkar något motsägelsefullt eftersomBotkyrka varit prioriterat,
i jämförelseföreningsdeltagandet i Botkyrka lågt med andra kommu-är

Prioriteringen flickors aktiviteter, så det uttrycks i måldoku-somner. av
inte heller riktigt med hur det detstämmer överens ut, utanmentet, ser

mål faktiskt inte uppfyllts. Pårimligt dettaverkar över-säga attatt en
för möjliggöra invånarnasnivå anförs också detgripande att att

viktigt "fritids-in-nyttjande fritidsverksamheten ha godär att enav
frastruktur" i kommunen, vilket både inbegriper ha väl fungerandeatt

och ha fungerande offentliga kommunikationer ianläggningar att
anläggningar.anslutning till dessa

uppgifter uppmärksamma uppstårförvaltningens detEn närär attav
ekonomi, alltså målen inte gårskillnader mellan mål och när att

brist uppgift uppföljninggenomföra på grund på En ärav pengar. annan
fritidsvaneundersökning har genomförts, har intemålen. En men manav

fritidsvaneundersökning skall och vilketsig förbeslutat nästa görasnär
mellan undersökningarna. Under 1995 påbörjadesintervall skall haman

finansierat via Trygghetsfonden, syftar tilltvå-årigt projekt, attett som
nivåeruppföljnings- och utvärderingsplan för alla delar ochskapa en

utbildas iförvaltningen. Tanken personalen skallinom är attatt
undersökningar i syfte följa ochgenomföra olika typer attav upp
personalen utvecklas och höjer sin kompe-förbättra sin service och att

tens
tillbaka modell förSkellefteå har sedan flera år utarbetadkommun en
bygger på övergripandemålformulering och utvärdering. Den att en

verksamhetsidé samtliga verksamhetsområden formuleras. Underför
formuleras sedan mål för de olika verksamheterna med kravetdenna att

genomförs,skall realistiska, konkreta och mätbara. Sedande utövervara
kontinuerliga uppföljningar, kultur- och fritidsvaneundersök-mindre en

fritidsvaneundersökningarnamandatperiod. Syftet medning varje är att
de målen nåtts. Analysen kultur- ochde ska utvärdera uppsatta avom

resulterari mål ställs Verksam-fritidsvaneundersökningen att nya upp.

mMål 1995-06-15.fritidspolitiken iför och Botkyrka. Måldokumentkultur-
Botkyrka kommun.
mStrategisk personalutveckling.tillutvärdering lederlagarbeteett som-Botkyrka kommun, 1995.
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fastställshetsidéerna nämnden och förvaltningen lägger sedanav en
verksamhetsplan för operationalisera och förverkliga målen. En delatt

fortlöpande uppföljningen de fyrtio föreningsadmini-den utgörsav av
kommunen bekostar. Föreningsadministratörernafungerarstratörer som

till förvaltningen förreferensgrupp och används igångsättaattsom
verksamheter eller hjälpa till vid startandet föreningar.av nya

vilka politiska skiljelinjer finns i fritidsnämndernaPå frågan som
Skellefteåsbåde Botkyrkas och förvaltningschefer någraattsvarar

Skellefteå möjligen finnssådana svåra urskilja. detär att attmenar en
ambition fritidspolitiken hos det socialistiskanågot högre med hosän

borgerliga blocket. Förvaltningschefen i Botkyrkadet det iattmenar
finns politiska skiljelinjer, där det socialistiska blocketfullmäktige större

fungerandevärderar vikten fritidssektor och stödjaattav en av
borgerliga. sakfrågor gårföreningslivet något högre det I oftaän

skiljelinjen mellan vad kommunen skall eller inte skall stödja eller
subventionera, där borgerliga blocket förespråkar privatiseringdet i

det socialistiska.utsträckning änstörre

Öppen eller sluten verksamhet

På frågan hur förvaltningscheferna förstod respektive slutenöppen
verksamhet, från Botkyrka inte diskuterade i dessaattsvaretvar man

allmänhet kontra föreningsliv. politiskaDentermer, utan styr-mer om
främstningen verksamheten består barn, ungdom och flickorattav av

vid fördelningen tider till anläggningarprioriteradeär samtgrupper av
försöker balansera mellan allmänhetens och föreningslivetsatt man

tillgång till anläggningarna.
Förvaltningschefen i Skellefteå öppenhet och slutenhet ärattmenar

utgångspunkter vid deras diskussioner verksamheten. Den öppnaom
ungdomsverksamheten och fritidsgårdarna prioriteras högre före-än
ningslivet. En verksamhet har starkt stöd från kommunen ärettsom
föreningen Urkraft bildades 1985. Det ungdomar ochsom var vuxna

ville hitta alternativa former för ungdomsverksamhetsom en som
bygger på ungdomarna själva skall för sin verksamhet ochatt ta ansvar
åstadkomma saker viktiga både för dem själva för andra.och Ettsom

hus har byggts för Urkrafts verksamhet där det finns kafé,nytt
möjligheter till utbildning, till kultur- och idrottsverksamhet,restaurang,

Verksamheten drivs 130 heltidsanställda ungdomar.etc. av



Kvinnor, politik och konsekvenser 115SOU 1996:3

Jämställdhet

förvaltningscheferna diskussioner jämställdhet försBåda attuppger om
inte finns politiska skiljelinjer i frågan.i nämnden och det För-att

valtningschefen i Botkyrka åter, grund ekonomin kanattmenar av
flickor försöker småsatsningar påinga göras, görastora men man

så mycket förändra inom det befint-förändringar inte kostar samtsom
vilket försökerFlickorna efterfrågar exempelvis kampsporter,liga. man

underdimensionerad och behovet ochtillgodose, ridningen äratt men
iefterfrågan inte alls täckt kommunen.är

Förändringar

fritidspolitiken 1990-skett i den kommunala underförändringarDe som
Skellefteå. Botkyrka handlari Botkyrka och Ihar varit detalet motsatta

framtvingadeoch rationaliseringar det kommuna-besparingardet avom
i Skellefteå handlar expansion bådemedan detlekonomiska läget, om

förvaltningens ansvarsområde.verksamheter och avav
politiska tagits i Botkyrka sammanslag-beslutetDet största som var

gjordesoch fritidsförvaltningarna och detta be-kultur-ningen avav
avskaffadesBesparingarna innebar också noll-taxornasparingsskäl. att

Önske-bidragsgivningen förändrades.infördes,avgifteroch samt att
ochkommuninvånarna upprustning lokalerfrånmålen an-om av

tillgodoses i den omfattning planerats.läggningar inte kunnathar som
nej till upprustning badhus och byggnationfåtthar sägaKommunen av

dyr i driftbyggdes 1987 och och harridhus. Ishallen ärsomsomav
dettakapitalkostnader, har fortfarande noll-taxa reglerashöga attgenom

omför-avtalet löper 1996 kommer deti flerårigt avtal. När ut attett
istället får lokalbidrag. Handlingsut-handlas så brukande förening ettatt

på grund det kärva ekonomiskaandra ord begränsatmedärrymmet av
förvaltningschefen det finnsiläget Botkyrka, att enmenarmen

begränsadekommuninvånarna kommunen harförståelse bland att
subventioner.möjligheter bidrag ochatt ge

investeringar i1990-talet gjort betydandeSkellefteå har under nya
fritidsvane-motiverats resultaten frånanläggningar, vilket har av

tagit för verksamheterFörvaltningen harundersökningarna. över ansvar
för den totala bidragsadmini-förvaltningarfrån andra att ansvaragenom

för handikappade.organisera verksamhetenstrationen i kommunen samt
vidgalinje med ambitionenligger iförvaltningenExpansionen attav

innehålla andra komponentertillkommunenfritidsbegreppet inom att
samarbete med Luleåiockså förarbetarde traditionella. Manän att
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högskola utforma högskoleutbildning i Skellefteå med inriktningen
utbilda för inom fritidssektorn.människor arbete Skellefteå kommunatt

de själva i behov sådan utbildad personal. Att slåärattmenar av en
kultur- och fritidsförvaltningarna inte alls aktuellt i Skellefte-ärsamman

Skälen till detta det inte föreligger några ekonomiska behov oclär att
sammanslagningen hotar självständig fritidspolitikatt attman anser en

Samarbete mellan kultur och fritid välkomnas, sammanslag-utanmen
ning.

socioekonomiska etniska5.2 och bakgrunds-
faktorer och kön

utgår från kön i analys makt och fördelningNär man en av av resurser
ofta frågor vilken betydelseväcks andra former marginaliseringom av

underordning har för kvinnor. Vilkaoch andra förklaringsbärandt
faktorer, såsom sociala, ekonomiska etniskaoch förhållanden, är av
betydelse för makt- och resursfördelning framförsIbland vissaatt
kvinnor har makt och vissa och vissa kvinnorän mån attmer resurser

aktiva och får del de offentliga vissaär större änmer en av resurserna
123 dessa argumenteringar finnsTrots bred överensstämmelsemän. en om

det råder ojämställdhet mellan könen, kvinnor grupperäratt att som
grupper.underordnade Det skulle således frågamän som vara om

ojämställdhetrelativ högt förklaringsvärdeHur har då kön nären
sociala, ekonomiska etniska faktoreroch med i analysenäven tas

Vilken betydelse har social, ekonomisk och etnisk bakgrund för
deltagandet i nyttjandet offentliga fritidsverksamhetenoch den ochav
hur samvarierar dessa faktorer med kön.

kommuner genomfört sina fritidsvaneundersökningarDe eftersom
Kommunförbundets modell använder sig normalt inte socioekonomis-av
ka eller etniska bakgrundsfaktorer. Skellefteå kommun har dock kopplat

Det flickor i socialgrupppåpekas ofta aktiva i1 den offentligaäratt mer
fritidsverksamheten pojkar i socialgrupp exempelvisSe Claeson, A.än
Flickors fritid, och Ulmanen, Stärkta15 P. flickor, 21s. s.
mEduards feministiskaLandby "Den utmaningen kvinnorsM., kollektiva-Åströmi Hirdmanhandlande" G. red. Kontrakt i kris. CarlssonH.
Bokförlag, Stockholm. 1992
Jämför Åström vårdnadsbidrag"FöräldraförsäkringG., och för-om-
hållandet ideologi Kvinnovetenskapligmellan verklighet" i tidskriftoch
1990:2
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befolknings-fritidsvaneundersökningarnatill kommunensfrånresultaten
i olikafritidsvanornafått bilddärigenomstatistik och har aven

bådeomfattarmodell däremotBlomdahlsUlfbostadsområden.
skolframgâng deMedekonomiskaochskolframgång menasresurser.

ekonomiskaoch med dei skolaneleverna görtillval ämnen somav
boendestandardochstandardmaterielladen somavsesresurserna

bakgrundsvariabel har visat"Skolframgång"familjer har.barnens som
deltagandet iochnyttjandetdet gällerförklaringsvärde närsig ha stort

friltidsverksamheter.12°
detför nyttjandetbetydelsesocioekonomiska faktorernasDe av

utförligtflitigt. Studierdiskuteratsfritidsutbudet haroffentliga som mer
geografisk bosättningetnicitet,ålder, kön,sambanden mellanundersöker

utsträckningiintefinns däremotfaktorerkontextuellaoch samma
upptäcka.alltså finnastordeFler mönster att

Socioekonomiska faktorer

socioekonomis-föreningsanslutning ochmellansambandetStudier över
samvarierarsocioekonomiskvisar lägrebakgrundsfaktorerka statusatt

föräldrarungdomarochföreningsdeltagande. Barnlägremed varsett
förenings-överrepresenterade isocioekonomisk ärhar hög statusen

livet ochåldersgrupperungdomar i allaochför barngällerDetta
politisktochindividuell idrott,föreningstypernaförframförallt scouter

det sigtid visar ävenjämförelseOm görs överungdomsförbund. atten
sedanföreningsmedlemmarandelenökninggenerelldet skett avenom

sinökatkonstanta. Deskillnadernasociala1974, deär grupper som
pojkar iochi socialgruppflickorföreningsanslutning är ettmest

tre.två ochsocialgrupp
skillnaderförekommerdetfritid hävdar störreFlickorsStudien att

detdeltagande idet gällerinom pojkgruppen närflickgruppen äninom
studierBlomdahlspå Ulffritidsutbudet. Baseratorganiserade av

social-pojkarflickor ochföreningsdeltagande, visar rapporten att ur
tillgrad anslutnai lika högtillval i skolan ärteoretiskamedettgrupp

tillval imed praktisktsocialgrupppojkar iFlickor ochföreningar. tre
föreningsanslutning.könsskillnad iuppvisar däremotskolan storen

Åsa. 14Claeson Fritid 1992.Stockholm,fritid.Flickors s.
92mNilsson, 1994.Ungdomsrådfritiden. StatensallvarsammaP. Den s.

28Ibid., 35s.
mBlomdahl, 37f.1990.och folket,Ulf. Folkrörelserna s.
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Flickor i socialgrupp underrepresenteradeiär så samtligatre gott som
föreningstyper och sammanlagt står hälften flickornanästan dennaav ur

föreningslivetsocialgrupp utanför det organiserade Andelen pojkar
i socialgrupp står utanför föreningslivet mycket mindre.årtre som

"Skolframgång" har således visat sig ha högt föklaringsvärde för val
fritidsaktiviteter. Fritid Stockholm visar detta i flera sinaav rapporterav

och tolkningden skolans organiseringgörs är spiller påöverattsom
fritiden. Man den organiserade fritiden föreningslivet ochattmenar
kommunala musikskolan och skolan har liknande organisering ochen

de utgår från värden. innebärDetta den finner sigatt välattsamma som
tillrätta inom skolans har lätt tilläven sig den organiseradeatt taram,
fritidens mål och värden. tolkningsramDenna föranleder kategorise-en

mring i expressiv och instrumentell aktivitetstyp. Beroende på vilken typ
verksamhet barn och ungdomar väljer karaktäriseras deras valav som

i expressiv och instrumentell fritidsstil. övergripandeDentermer av
skillnaden mellan de expressiva och de instrumentella aktivitetstyperna
förklaras följandepå de expressiva aktiviteternasätt: individensätter
och dennes personliga mål i medan de instrumentellacentrum,
aktiviteterna i likhet med skolan har läroplan och målsättningen en som

Iofta oberoende deltagarna.är Den instrumentella fritidsaktivitetenav
ha långsiktiga målsågs de ska uppnås, kräver tid, tålamod ochsom, om

kontinuitet, den kräver dessutom medlemsskap och/eller föranmälan.
Den expressiva fritidsaktiviteten har kortsiktiga mål deltagarnasom
stimuleras inrikta sig på. Den och kräverär öppen ingen föranmälanatt
eller medlemskap och fri komma, gåär och göra vill.attman som man
Exempel på instrumentell fritidsaktivitet med i föreningär elleratt vara
delta i kommunala musikskolan, medan fritidsgårdsverksamhet
betecknas expressiv fritidsaktivitet.som en

jämförelseEn mellan fritidsstil och socialgrupp visar, enligt Fritid
Stockholms undersökningar, barn och ungdom socialgruppatt treur
med icke-teoretisk inriktning i skolan, generellt har expressiven
fritidsstil, vilket innebär de i mindre utsträckning söker sig till deatt
organiserade fritidsaktiviteterna och i utsträckning tillstörre de Öppna.
Detta generella faktum gäller i synnerhet pojkarna. I högstadiet har 23

pojkarna fritidsgården sin enda fritidsverksamhet, medanprocent av som

Åsa,3°Claeson, 1992, 15.s.
Begreppen finländsketycks hämtade från den sociologen Erik Allardtvara
och teori fritidens kumulativitet.hans NilssonSe allvarsammaP. Denom
fritiden. Statens Ungdomsråd 1994. 93s.
Claeson 1992, s.15
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Flickorna i socialgruppbland flickorna 13motsvarande andel är procent.
inriktning, den inte bara ståricke-teoretiskmed ärtre grupp som

fritidsverksamheten, också går mindre påorganiseradeutanför den utan
33fritidsgård.

flitigt för beskriva flickorsanvändsbegreppsparEtt attannat som
verka".fritidsmönster "att vara" och "att Begreppenpojkarsoch är

ofta instrumentell och expressiv fritidsstil.kombineras dessutom med
kamratorienterad, "attrelationsinriktad ellerinnebär"Att vara" att vara

vid de sociala relationerna,mindre vikt läggsverka" innebär att men
aktivitet.vid handling ochdesto mer

1970-talet.Anita Dahlgren underlanserades sociologenBegreppen av
ungdomstid så olika, detflickors och pojkarsmenadeHon attatt var var

Amerikansk forskning spädbarn ochskilda världar.talaskäl att om
systematiseraempiriska studier föranledde henneDahlgrens attegna

verkapojkars beteenden till "atttill "att vara" ochflickors beteenden
utgångspunkt i feministiskforskning inte sinDahlgrens tar en

kvinnorsnågra diskussioner makt ochsamhällsförståelse och om
drivs Dahlgren dei samhället varken ellerposition omnämns. attmenar

flickornas intressehon kategoriserat länkastvå världar samman avsom
romantikför

framstår essentialis-feministiska forskning, dennadagensl typ av
för intebegreppsformering förlegad, konserverande,tisk sägaattsom

ideologiska och doldakvinnors underordning i maktstrukturen. Deav
teoribygge betoningen könensi Dahlgrenshörnstenarna utgörs av

Dahlgrensdetta biologiskt nedärvt. Man kanolikhet och sägaär attatt
särartsideologi, hävdar biologiskadeteori attrepresenterar en som

för deras sociala beteenden.mellan könen bestämmandeskillnaderna är
kvinnliga ellersyftar till uppvärdering denDen sant ettessensenen av

alternativt skulle utgå från likhetsideolo-kvinnligt Ettväsen. synsätt en
skillnaderna mellan könen socialt skapade detgi, som ser som av

vi Likhetsideologin skiljer på det biologiska och detsamhälle lever
Utgångspunktensociala könet med begreppen kön och ärgenus. en

maktstrukturen där kvinnlighet och manlighetanalys av ses som

Å.,Claeson 16s.
mDahlgren, Anita. kun-och könsrollerT världar. Om ungdomarvá ett-
skapssociologiskt 178perspektiv. 1979. s.
35Ibid., 7 och 171.s.
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konstruerade utifrån könsmaktstruktur där kvinnan underordnadären
överordnadfoch mannen

tillskrivaRiskerna med betona könen egenskapersärarten, äratt att
giltighet, definierainte har någon eller kvinnlighetenattsom som :n

från och därmed legitimera kvinnor inte skallavvikelse attnormen 1a
i samhället, eftersom flickortillgång till vissa annorlumca.ärarenor

Sårartsförespråkarnastödjer sig ofta på individcentrerade förklaringsmo-
studiedeller, vilket också Dahlgrens kan Flickorgöra.sägas omnåimis

med brist på verklighetsförankring.självcentreradesom
utgår inte från problematisering flickcrsDahlgrens teori en av

position i samhällsstrukturen. de båda beteendenaHon poängterar att
varandra.vara" och "att verka" kompletterar Med andra ord"att ärr det

flickor "är""naturlig ordning" och pojkar "verkar" och detatten som
klyftan mellan dessa två världar flickors romantiskaöverbryggar är

intresse för pojkar. Flickors intresse för romantik och relationer sägs
anledningen till deras minskade föreningsaktivitet i tonåren. Fråganvara

så flickor intedet eventuellt kan känner sig välkomna iattom vara
föreningslivet eller de har små möjligheter påverka detta, d.vatt att att.s

föreningslivet intedet skulle fel på och på flickorna, lyfts intevara upp
itänkbart skäl detta sammanhang.ettsom

Anitastudier har Dahlgren inriktat sig på flickorsI senare mer
erfarenheter föreningslivet. påvisat flickorsHon har behov inteattav
blir flickor lär sig inte likabemötta och de mycketär värdaatt t.o.m. att

pojkarna de får erfara aktiviteter mindrederas äratt attsom genom
värda belönas mindre pojkarnas. Dahlgren har också framförtoch än att

demokratiskt förknippat flickordet problem med inte delär ett att tar
föreningslivet.av
Dahlgrens teori "vara" och "verka" har några år nacken. Nyareom

feministisk forskning relationen mellan kvinnor och harmänom
kommit till andra slutsatser Dahlgren och kan såledesän sägas

Se exempelvis Hirdman, iGenussystemet SOU 1990:44Y. Maktutred-
ningens huvudrapport.
Dahlgren A., 26s.
mDahlgren, Anita. Kvinnlig i föreningslivet, imotkultur Uppväxtvilllcor,

till intima1990, relationer.nr.3, Statens Ungdomsråd; Fostran Om unga
kvinnor i föreningslivet imed Löfgren, Norell, red.:närkamp A. M. Att
första föränderlig värld. 1992; Dahlgren,ungdom. Identitet och mening i en
Anita flickorsoch flickor explorativ studieDahlgren, igen EnRune. Kom av

föreningslivet. JAMFO-och kvinnors inflytande idelaktighet ochunga
18, 1992rapport nr.
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analys Icke desto mindre ligger Dahlgrens teori"korrigera" hennes
skrivits"verka" till grund för hel del det"vara" ochatt somen avom

fritid.° flickorsSyftet med studierna försöka förståflickors är attom
alltid finner sig väl tillrätta i den organisera-och varför de intebeteende

subventionerade fritidsverksamheten. emellertidoch offentligt Detde är
"vara" "verka" eftersom deproblematiskt använda begrepp ochatt som

Olikheten ellerkvinnors underordning. betonas,legitimerariskerar att
avvikelse från ochbetoning på flickorsskerrättare sagt normenen

varför flickor inte del deföras indärmed kan tarett argument av
utformasrisk aktiviteteroffentliga En är attannan somresurserna.

tillform också verkar normativt, vilket kan ledautifrån definierad atten
inte flickor".i "vara" betraktas "riktigaflickor inte trivsde somsom ,

de försöker visapositiva med Fritid Stockholms ärDet attrapporter
och hur den manliga slårsystematiskt exkluderashur flickor normen

främst till pojkarsverksamheten,igenom i mötaattatt man sergenom
talande detta demycket exempeloch beteenden. Ett ärbehov att

inredningfritidsgårdarnas I slagspojkarna har fått formabråkiga en
enbartde s.k. Eva-rummen,jämlikhetssträvan utrymmentogs som var
ansågsfritidsgårdarna under 1970-talet.för flickor, bort från Det

flickorna skulle hållas iförlegat särartsmässigt Detoch att egna rum. var
biljardbordet.slänga villeövervägde Manemellertid ingen att utsom

ersättningfrån särartstänkande, sökteord bortmed andra ett sommen
flickor pojkar,så den passade både ochinte forma verksamheten att
till pojknormenflickor skulle ochvilket följaktligen innebar att anpassas

för.pojkar intresserade sigintressera sig för det
Nilsson kritiserat Blomdahlsfritidsstilar, haråterknyta till PerFör att

expressiv fritidsaktivitetkategorisering instrumentell ochElofssonsoch
signifikanta samband i hel undersök-uppmärksammaatt att engenom

flickgruppen.samband det gäller enbartharningsgrupp närsvaga
dras detta den striktaden slutsats bordeNilsson äratt attsom avmenar

instrumentell och expressiv aktivitet intedikotomin mellan äger samma

Se exempelvis G. Jönasdottir and PoliticalAnna ,Love Power Interests.
Patriarchy Contemporary Societies, 1991Towards theory of in Westerna

Carin kallas kärlek. Om kvinnans underordning ochHolmberg, Detoch
1993overordning hos jämställda par,mannens

°° exemplet, där "att vara" och "att verka" begreppenallraDet senaste
i ska rätt Idéskrzjanvänds Ungdomsstyrelsens Rättär rapport omvara

6 1995.förändra flickors villkor fritidsomrádet. Rapportmetoder påatt nr.
"Blomdahl, besökare ochred.Fritidsgárden dessU. och Claeson, -Fritidframtid. 36f.Stockholm 1989. s.
Rätt ska Ungdomsstyrelsen, 55rätt s.vara ,
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flickor för pojkar, flickor förefaller hagiltighet för attsom en annan
för synliggöra eventuellt annorlundafritidsstil pojkar. Menän att en

dikotomin och andra analysinstrument tilläm-fritidsstil måste överges
pasna

gymnasieungdomars fritidsvanondärAnders anhammarsJ rapport om
och expressiv fritidsstil också tillämpas,modellen med instrumentell
Nilsson på.svagheten pekat Janhammarbelägger Per attmenarsom

pojkar på sin fritid, pojkar dominerarflickor lika aktiva deär mensom
satsningarna, medan flickors fritidsaktiviteter förlagdaoffentliga tillär

till de icke-offentligt subventionerade fritidsverksam-hemmen eller
inaktiva utifrånflickor eller passivaheterna. Att dra slutsatsen äratt en

undersökningar deltagandet istatistik enbart bygger detavsom
bild. tillfritidsutbudet skev Det Janhammar sinoffentliga ger en

går teoretisk linjeförvåning gymnasieflickor ochärnoterar att som
fritidsstil, önskemålinstrumentell harenligt modellen har en omsom

beteckna expressiva, exempelvis dans,aktiviteter är att somsom
caféer faktum utvecklas inte tillwork-out och Detta eventuelltatt

modellen, blir randanmärkningresultera i kritik iutanen av en
rapporten.

Utgångspunkten för systematisering i instrumentell eller expressiven
stil de två begreppen giltighet for bådafritidsaktivitet eller är ägeratt

sig instrumentellaBåde flickor och pojkar och expressi-könen. ägnar
för överskrida definieradeaktiviteter, något deattutrymmemenva

könskategorierna "att vara" och "att verka" finns inte. Enligt modellen
inte "vara".inte flickor "verka" och pojkar kan Flickor och pojkarkan

sig aktivitet, inom modellens förklaraskan ägna mensamma ram
och prioritera olika aktiviteten.flickor och pojkar värdera saker inom

Dikotomin statisk, vilket innebär enligt modellen prioriterarår att
intimitetflickorna alltid den sociala gemenskapen, och mänskliga

relationer högre resultat, medan det för pojkar. Flickorän är tvärtom
tävlingsmomentet och pojkar prioriterarprioriterar gemenskapsom som

således utanför modellen. den kritiktorde hamna Trots kan riktassom
systematisering, kan med modellen visa flickordennamot attman

avviker från fungera på inte premierassättatt ettnormen genom som
på från samhällets sida.eller Den allra minst kommersatsas grupp som

åtnjutande offentliga fritidssatsningarna flickori de i socialgruppärav

3Nilsson, 1994 95P., s.
Janhammar, passivitet.Flickors l9f.Anders. Pojkars aktivitet s.
sJanhamman A., 1993, 20s.
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tre.° Modellen kan beskrivning varför del flickornastorge en av en av
står utanför både den organiserade/slutna och den fritidsverksam-öppna
heten.

antalI ungdomars och i synnerhet flickorsett rapporter om
fritidsvanor kan det i princip endast används teoretiskattman se en

i drag kategoriseringen i instrumentellutgörs ochstorasomram, av
expressiv fritidsstil kopplat till det sociala beteendet elleratt attvara
verka. En teoretisk infallsvinkel inspirerat flera ungdoms-annan som
forskare Pierre Bourdieus. Man tycker sig finnaär där dyna-ett mer
miskt systematisera och förklarasätt ungdomars livsstilatt attgenom
skapa socialgruppsindelning innehåller såväl vertikalaen som som

dimensioner,horisontella både till det ekonomiska och detom ser
besitter.kulturella kapital den enskilde

Invandrarbakgrund

finnsDet få behandlar invandrarungdomars fritidsvanor.rapporter som
utfört fritidsvaneundersökningarDe kommuner efter Kommunför-som

bundets modell har inte invandrarbakgrund med variabel, vilketsom en
däremot Ulf Blomdahl ihar sina undersökningar.senaste

frånEn Invandrarverket från 1982 behandlade invandrarung-rapport
dom och fritid. Med invandrarungdomar avsågs föddapersoner

i åldernutomlands 0-24 år antingen utländska medborgareär ellersom
medborgare.har blivit svenska I valdes sju invandrargrup-rapporten

finska, jugoslaviska, estniska, turkiska, assyriska/syrianska,utper
grekiska och latinamerikanska för studera dessa fritids-att gruppers
verksamhet. Rapporten poängterade det finns skillnader såvälatt stora
inom respektive invandrargrupp mellan invandrargrupperna. Desom
likheter ville framhålla emellertid invandrare är över-attman var
representerade bostadsområden, de har i genomsnitt dåligresurssvaga
skolunderbyggnad och drabbasde arbetslöshet och socialmer av

Åsa.Se Claeson, Flickor och den organiserade fritiden. Fritid Stockholm
1990. Flickors fritid. Fritid Stockholm 1992, 16; Janhammar, Anders.s. s.
Pojkars aktivitet Flickors Fritidpassivitet Stockholm 1993, s.19f;
Detta igäller synnerhet de baseras Fritid Stockholmspårapporter som
material.
mNilsson, P., 1994 47s.
invandrarungdom fritid.och SIV Rapport 3/82. Statens Invandrarverk,nr.
1982. 7s.
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också mindre andradeltarsocialgrupp änInvandrareutslagning. som
kulturutbudet Ett lågtfritids- ochoffentligai detsocialgrupper

gäller ikulturverksamhetenfritids- ochorganiseradedeltagande i den
socialt och kulturelltfrånkommeri socialgruppdesynnerhet tre som

miljöer invandrarflickorsdiskussionutförligareNågonavlägsna om
på någrainte iförsfritidsverksamhetenideltagande rapporten, men

utsträckning pojkarmindrei mycket änflickor deltarställen nämns att
gemensamhetsaktiviteter.i

invandrarungdomarnasstudiemedarbetarBlomdahl,Ulf avensom
skillnader mellandet ärfritidsverksamhet,ideltagande storaattmenar

i Sverigeföddhuruvidaursprungsland, ärberoendeinvandrare man
här generellavarit Delång tidhursådana fall,inte och ieller man

pojkar med utländskavisar dematerialBlomdahlsitendenserna att
med svenskaaktiva pojkarlikai Sverigefödda ärföräldrar är somsom

Sverige och har utländskafödda idäremotFlickor ärföräldrar. som
offentliga fritidsverksam-utsträckning i deni mindredeltarföräldrar,

emellertid de ungdomarföräldrar. Detsvenska ärflickor medheten än
varit i Sverigeochföräldrarutländskautomlandsföddaär somavsom

mindre hälftenNågotminst. ändeltar allraårfyrahögst avsom
fritidsverksamheten,offentligautanför denstårprocent48pojkarna

utanför.stårflickorna63helamedan procent av
med invand-deltar pojkaraktiviteterolikadet gällerNär typer av

utsträckningi mindreaktivitetstyper äninstrumentellairarbakgrund
i instrumentelladeltagande deInvandrarflickornaspojkar.svenska

ochflickornas. Mellan 55svenskademycket lägreaktiviteterna änär
påSkillnaderna berorstår utanför.flickordessa86 ur-procent av

i Sverige.varitläng tid desprungsland och hur

Diskussion

kapitlet, kantill inledningenåterknytasammanfatta ochFör att av
delvis förkastabåde bekräfta ochredovisatvistudierna ovansom

ojämställdhetrelativfråga närskullepåståendet detatt om envara
Enligttill kön i analysen.bakgrund kopplasekonomisksocial och

mlnvandrarungdom 101fritid.och s.
Invandrarungdom 8och fritid. s.
52 fritid i Ericsson Poiko-Invandrarflickors M.D.Pettersson Svenneke,

Fritidsforum.invandrartjejenzafannslainen dom inteK. red. Som om -intervju med Ulf Blomdahl.1995. Uppgifterna påbygger en
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forskningen flickor i socialgruppär med teoretiskt tillval i skolanett
aktiva i den offentliga fritidsverksamheten pojkar iän socialgruppmer

med icke-teoretiskt tillval i skolan. innebärDet alla flickor intetre att
underrepresenterade i förhållande tillär alla pojkar. Vissa flickor kan

tillöverrepresenterade vissa pojkar. jämförMen pojkar ochvara man
flickor inom socialgrupp, framträder både ojämställt ochett ettsamma
jämställt förhållande. Flickorna i socialgrupp underrepresenteradeärtre
i jämförelse med pojkarna i flickornamedan i social-samma grupp,

deltar i fritidsverksamheten i lika utsträckningett storgrupp som
motsvarande pojkar.

Andra aspekter beakta kvantitet och kvalitet,är d.v.s antalatt
aktiviteter respektive kvalitet på verksamheten. De ovanstående siffrorna

baserade på generellt nyttjande,är d.v.s huruvida individen harett
deltagit i aktivitet någon gång de fyra veckorna, vilketsenasteen
innebär det inte något frekvensensäger i antal aktivitetstillfällenatt om
under denna period. Beräkningarna från Eksjö, Jönköping och Borås på
antal aktiviteter flickor stod för i förhållande till pojkarnassom
aktiviteter, visade det i genomsnitt gick färre flickaktiviteteratt per
pojkaktivitet. Vidare visade det sig också vid regelbundet elleratt ett
högfrekvent nyttjande den generella tendensen pojkarnas andelattvar
ökade, vilket innebar tydlig flickdominans endast kunde påvisasatt en
i några få de verksamheter vi undersökte musikskolan och ridverk-av
samheten. därmedDet tänkbartär flickorna iäven socialgruppatt ett
är underrepresenteradei förhållande till pojkarna i socialgrupp,samma

beaktar aktivitets- och nyttjandefrekvens.ävenom man
I Anita Dahlgrens intervjuer med flickor inom idrott och föreningsliv

kan skillnader mellan flickors och pojkars deltagandeman se ur
aspekterkvalitativa såntHär flickor får tränings-sämretas attsom

intetider, får kvalificerade ledare och inte känner sig välkomna i
föreningsstyrelser och kan sägas aspekter kvaliteten påupp som vara av
verksamheten.

Således förefaller det troligt flickor i socialgruppäven 1 äratt
i förhållandemissgynnade till pojkarna i socialgrupp. Desamma

socioekonomiska faktorerna och skolframgång starkt förklarings-är
bärande det gäller vilka aktiviteternär sig åt,ägnar inom varjeman men

könär avgörande för aktiv. Skallär mestgrupp vem som man

Dahlgren A. och Dahlgren igen flickorlEnR. Kom explorativ studie av
flickors och kvinnors delaktighet i föreningslivet. JAMFO-rapportunga nr.
19, 1990. För sammanfattning Dahlgren FlickorsA. deltagande páen se
pojkars villkor iinte jämställdhet Forskning ungdom.är Rapport frånom en
ungdomsforskningskonferens Forskningsrådsnämnden1993. 1993.
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överordningunder- eller köns- ochpolarisera kan säga attman
förklaringsgivande för isocialgruppsmässigt vilkenverkar vara

offentliga fritidsutbudet,eller aktiv i detutsträckning deltar ärman
underordning" innebär lägre deltagande i"ackumuleradd.v.s. en
individen på två former underordning,fritidsverksamheten. Bär av

offentligakönsmässigt, deltar hon minst i denochklassmässigt
två formersocialgrupp 3, och den harfritidsverksamheten flickor, som

överordning deltar mest.av
invandrarbakgrund verkar också underordnande.eller HärEtnicitet

faktorer har betydelse för deltagandet iandragäller dock storatt
analys i ackumulerad underordningfritidsverksamheten. En termer av

pojkarna.giltigt för flickorna, inte för Vissaförefaller menvara
pojkar ii lika utsträckning svenskainvandrarpojkar deltar stor som

invandrarflickorandel svenskafritidsverksamheten, medan änstörreen
ståinvandrarflickor fortsätter utanför,utanför. Vissaflickor står att

varit i Sverige.hur lång tid deoberoende av
fråga vilken verksamhettycks också ägnarDet typ av manvara en om

refererade studiernavilken fritidsstil har. Desig och attmenarman
fritidsaktiviteterna, i vilka ungdomarinstrumentelladet de s.k.är ur

premieras, expressi-överrepresenterade, medan desocialgrupp 1 är som
del ungdomar från socialgrupp 3fritidsaktiviteterna där störreenva

tidigare nämnda kritikenerhåller Denåterfinns inte attresurser.samma
expressiv fritidsstil intekategoriseringen i instrumentell och äger samma

för pojkar, förstärks till invandrar-för flickorgiltighet när man sersom
fritidsstilinstrumentell hänger medDefinitionenflickorna. att samman

för de invandrarflickor stårskolframgång, sambandär ett svagt som
fritidsverksamheten, det visar sig de trivsoffentligautanför den när att

i andra faktorer de inte deltar i deoch duktiga skolan, avgörär attmen
15fritidsaktiviteterna.instrumentella

Förening demokrati jämställdhetoch5.3 -

måste funderauppnå jämställdhet i fritidsverksamheterFör överatt man
fritidsverksamhetervilka kan användas. Hur skall organise-medel som

ideologiska motiv används i skapandet fritidsverksamhetras Vilka av
Äger någon giltighet för hur utmotiv i realiteten det Hurdessa ser

kvinnors handlingsut-jämställd fritidsverksamhet ökarskapas somen
rymme

Som 33invandrartjejemofannsde inte s.om -
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främstaDet för och kommunsättet nå med stödet tillstat att ut
fritidsverksamheten via föreningslivet.är främstaDet motivet till statens
och kommunernas bidragsgivning stödjaär den demokratiskaatt
utvecklingen och skapa möjligheter för medborgarengagemang.att

Kort föreningslivet i Sverigeom

SverigeSCBsI statistik föreningslivetöver i visas 92,2att procent av
befolkningen medlem i någonär förening. Skillnaden mellan kvinnor
och relativt liten:män är 93,4 och 91män kvinnorprocent ärprocent
medlem i någon förening. Skillnaden blir större tillnär man ser
föreningsaktivitet. 56,1 och 46män kvinnor sigprocent procent uppger

aktiva i någon förening. Förtroendeuppdrag innehas 34,1vara av
endast 23,3män, kvinnor. Det reella deltagandetprocent procentmen

och inflytandet i föreningar och i den demokratiska förefallerprocessen
alltså till delstörre gälla 1986-årsImän. folkrörelseutredning ansåg

sig berättigad utifrån könsskillnaden i föreningsengagemangattman
rationalisera språkbruket till beteckna föreningsmedlemmenatt som en

"han".5°och kalla honom för Kvinnor blir bortlyfta och återfinnsman
endast undantag, exempelvis under rubriken "Kvinnorsom som
dominerar ibland Att kvinnor underrepresenteradeär och inte lika
aktiva i föreningslivet föranledde sig diskussion eller någravare en
förslag till åtgärder för komma till med fenomenet.rätta Kvinnorsatt
underrepresentation sågs således inte problem.ettsom

SCBs förteckningI olikaöver samhällsgruppers val förenings-av
visas vilka föreningar har högtyper, typer respektive lågav som en

procentandel kvinnor i

Föreningslivet i Sverige statistisk belysning. SCB Levnadsförhållan-en-den 86. 1993.rapport nr.
SOU 1987:33. Ju tillsammans. 48ärmer s.
Bearbetning data sammanfattningen i Föreningslivet i Sverige. SCBav ur

13s.
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Låg andel kvinnorandel kvinnorHög
%20%60 Motororgan.hjälporg.Humanitära
%2366% OrdenssällskapSvenska kyrkans org.

29%Frivilliga% försvarsorg.patientför. 65Handikapp-
%Aktieägarför. 32%60Frireligiösa samfund
%36% Nykterhetsför.Konsumentkooperativ 60

% %58 Samfalligheter 38internat. frågorförGrupper

utredningen.BearbetningSverige.Föreningslivet iKälla: SCB. av

avtecknas ikönstypiserat mönsterganskaDet är samman-ett som
religion,frågorföreningari rördominerarställningen. Kvinnor omsom

dominerar ihjälp.humanitär Männenochkonsumtion, omsorg
ägandefrågor.försvar ochordnar,motorfrågor,

idrotts-mellanjämförelseframträder görsbildintressantEn om en
och konsument-organisationfackligföreningstypernaochföreningar

befolkningen i åldernhelaandelutgörkooperativ. Procentsatserna av
år16-84

Facklig KonsumentIdrott

32,261,732,9Andel medlemmar

1,39,920,0aktiva be-Andel av
folkningen

4,016,060,8aktivaAndel av
medlemmarna

SverigeFöreningslivet iKälla: SCB.

passiva medlemmar och iandel aktivahögre änharIdrotten en
så många människororganisationer dubbeltfackligajämförelse med är

kvinnornaidrottsföreningmed i utgördeaktiva i idrotten. Av är ensom
föreningsan-Av de40befolkningen och26 männen procent.procent av

endast fyratiohar drygt männenslutna procentprocent avmenav
15°förtroendeuppdrag.kvinnorna

sin förenings-ungdomar ökatochtid det barnSett äröver som
idrottsföreningari synnerhet i1970-ta1et.sedan Det äranslutning mest

föreningsanslutning, medanökat sinungdomarbarn och ensom

58 SCB,.s.126Föreningslivet i Sverige.
Föreningslivet Tabell 6.1, 130i SCB.Sverige. s.
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Ävenorganisationerna. iidéburnainom deminskning har skett
i synnerhet ivuxit något,föreningsanslutnaandelenharvuxengruppen

Ävenfackförening ökataktivitet i förening haridrottsförening.och
Ökningen.för denstår kvinnorna störstaoch därnågot

ochtillgängliga statistiken på barnsgenomgång denI ung-aven
föreningsanslutningen gåttframförsföreningsanslutning, detdomars att

föreningslivetgick ihögstadieungdomarvågförstavågor. Eni av
föreningslivetNilsson1974. Per1964 tillårenunder attmenar
förknippadesoch detungdomsfostrande miljösigetablerade attensom

förenings-vågföranledde andravilketvärdenpositivamed aven
dennamitten 1980-talet,1970-talet tillanslutning från mitten menavav
andrafler flickor frånmellanstadieti låg- och ävengång barn samtav

åldersgrupper. sedan mittenföreningarna harAnslutningen till av
minskningoch även1980-talet pratarstagnerat avom ennuman

storstädernaii synnerhetanslutningen,

-för vemFöreningslivet

Blomdahl antalredovisar Ulffolkrörelsernasin analysI utsagorettav
föreningslivetfolkrörelserna ochi debattenanvändshan ommenarsom

uppgifter.statistiska Handessasedanhanoch prövar motutsagor menar
direkt felaktiga.delvis ellerendast ärstämmerflertalet utsagornaatt av

till"föreningslivet fostrarhan anförexempel ärEtt attutsagansompar
demokratitill Dessadet "skolarsamhällsengagemang" och utsagoratt

ochBlomdahlrealitetenför hur det igiltighetingen ut,äger ser menar
lika mycketi föreningslivetaktiva ärungdomar ärkonstaterar att som

intei samhällsfrågor desiglika litet benägnaeller att som somengagera
ocksåtill demokratiföreningslivet skolar ärföreningslivet. Attimedär

regelbundetdefåtal barn och ungdomareftersomtveksamt attett uppger
Blomdahl hävdar detföreningens frågor.beslutat imed ochvarit att

idrottsförening bliexempelvismed i ärskälet tillprimära attatt envara
demokratiska Haninte delta iochi idrottbra attatt menarprocesser.en

ungefär lika i föreningarinflytandeungdomarsoch ärbarns stort som
fritidshemmetpåi skolan eller

°°Blomdahl, Bokförlag, 1990 44och folket. CarlssonU.,F0lkrörelserna s.
mlbid., 52S.
mNilsson, fritiden, 1994, 146P. Den allvarsamma s.
mlbid., 78s.
Blomdahl, U. 142s.

5 16-0130
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Mot Blomdahls uppfattning, "föreningslivet fostrar tillatt utsagan
samhällsengagerade" falsifieras ungdomar aktivaär iattav som en
förening inte benägnaär andra ungdomarän sig iattmer engagera
samhälleliga frågor, kan reservationen framföras deltagande iatt en
förening i sig samhällsengagerade.är Samhället ligger såett sägaatt
inte pâ plats föreningen. Blomdahlsän kritik den andraen annan av

"skolar till demokrati väcker viktiga frågor hur demokra-utsagan, om
tiska former sig uttryck i föreningslivet. statligaDen politiken förtar en
ökad kvinnorepresentation kan exempel på de ansträngningartas ettsom

deltagandegjorts för öka kvinnors demokratiska Inomattsom
kvinnorepresentationspolitikens anslogs medel för de nomineran-attram
de organisationerna skulle fram former och modeller förta ettnya
demokratiskt arbetssätt inte exkluderar kvinnor. Politiken har varitsom
framgångsrik pâ plan. Kvinnorepresentationen har ökat. Däremot harett

visatdet sig synnerligen svårt finna modeller för alternativaatt nya,
arbetssätt. uppfattningEn utredningen "egenmakten"mött är attsom
bland de föreningsanslutna ungdomarna vad formellaär större än de
beslutsformerna visar. Det har framförts ungdomar själva exempelvisatt
fattar beslut i sitt lag den verksamheten och ungdomaratt tarom egna
för sig med andra styrformer. En studie huruvida ungdomar har hittatav
andra styrformer och varför föredrarde dessa framför de traditionella,

onekligen intressant, finns inte i dagsläget. Frågeställningenvore men
kan dock del de resultatsägas framkom i bokentangera en av som

makt.Medborgarnas Där konstaterades flickor denäratt grupp som
demonstrerar allra Detta tolkades tecken på flickormest. ett attsom

det offentliga inteerövrat och längre alternativEnrummet tysta.var
tolkning till fenomenet skulle emellertid kunna flickor demon-attvara

därför de uteslutna de formella beslutsprocesserna.ärstrerar att ur
Blomdahl riktar allvarlig kritik föreningslivet och hanmoten

ifrågasätter de demokratiska motiven till stödja föreningslivet. Denatt
framtid förutspårBlomdahl idrottsföreningarnaär kommeratt attsom

de vinnarna, medan idéföreningarna och klassiskadestoravara
folkrörelseföreningarna kommer föra allt tynande tillvaro.att en mer

65 SOU 1987:19 Varannan damemas. slutbetänkande frän utredningen om
kvinnorepresentation; Proposition 1987/882105 Jämställdhetspolitiken inför
90-talet.

Åström,Eduards, G. kände sig manade få blevo kalladeM. Många men
Socialdepartemen-granskning arbetet för ökad kvinnorepresentation.en av-

1993tet.
°7Petersson, O., Westholm A., Blomberg, G. CarlssonMedborgarnas makt.
Bokförlag. Stockholm, 1989
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beskrivningar funktioner tilldelats föreningslivet,Utifrån de och som
samhällsförändraresåsom medborgarskola, proteströrelse, och skapare

Blomdahl påsamhällsengagerade, konstaterar det tyderatt mesta attav
utsträckning gårdagens,föreningsliv, i betydligt mindredagens än

funktioner.utmärks sådanaav
föreningslivet inteFolkrörelserna och består längre de samhälls-av

Föreningengång skapade dem. inte längreär engrupper som en
sammanslutning för enbart Klassmässigt domineras inte hellermän.

föreningarna arbetarklassen, de samhällsgruppernalängre övreutanav
iakttagelseöverrepresenteradei förhållande till. En Anitaär annan som

inom folkrörelserna, ofta på kritik,Dahlgren gör, är att man som svar
kritik dålig kvinnorepresenta-endast sig spegla samhället. Påsäger om

kvinnor underrepresenterade på andra områdention även ärattsvaras
san1hället, varför det naturligt förhållande råderi är ävenatt samma

föreningslivet förefaller fråga ideologiskinom Det vara om en
blivit institutionali-förskjutning inom folkrörelserna. Folkrörelsernahar

organisationer månar det bestående och bevaraserade attsom om
istället för utifrån samhällsförändrandemaktordningar, att agera

inte demokratiskt problem kvinnor inteideologier. Det ett attanses som
utsträckningi lika Det inte hellerdeltar män.stor som anses vara en

för folkrörelserna föreningslivet påverkauppgift och förändringatt en
ojämställdheten.av

hindren för jämställt föreningslivVilka är ett

sinUlmanen visar i utvärdering Ungdomsstyrelsens projektPetra av
föreningslivet" de"Att stärka flickor i arbetat med projektet stöttatt som

motstånd i form marginalisering, osynliggörandepå och mot-av
arbetande, vilket Ulmanen tolkar tecken det starka ochärett attsom

krafterosynliga Projektet initierades Ungdoms-utmanas.som av
styrelsen, de fick till uppgift projektetledaattmen personer som

frånavlastades inte andra arbetsuppgifter, vilket Ulmanen tolkar attsom
myndigheten ansåg flickors problem personlig fråga föratt var en
projektledarna. från de ungdomsorganisationerPersoner ingick isom

"Blomdahl, 181U., s.
Dahlgren A.,"Flickorsdeltagande pojkars villkor inte jämställdhet" ipå är

ungdomsdelegationen/FRNForskning ungdom. och 1993.Barn-om
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frågor "skallosynliggörande och haprojektet vittnar möttatt somom
17°nödvändigt"det vara . med jämställdhetsplantagit idrottsrörelsen årMed tanke på det sex

jämställdhetsmålet och med tankefyrtioprocentigainte nå till detatt upp
prioriterad fråga, sig inomförefallerjämställdhet inteatt varevara en

myndigheter och kommuner medhos deföreningslivet eller som
analysföreningslivet, verkar Petra Ulmanensmedel stödjerekonomiska

osynligadessutom ärrimlig: det starka ärmönsterär utmanassomsom
förhållande i föreningslivet.ojämställtförändradet handlar ettattom

uppnåsskall Vilkahindren för jämställdhetdå konkretaVilka deär att
definieratshar deidentifieras och hurproblem har

eller företagFörening

strukmrför-lyfter framoch Dahlgren DahlgrenBåde Ulf Blomdahl
hotprofessionalisering föreningarökadändringar motettsomgenom

delaktighet i föreningslivet. Dahlgreninflytande ochkvinnors
administrativa motiven iekonomiska ochdeDahlgren närattmenar

drivs företag, skerviktigare och föreningarnaföreningslivet blir ensom
politik väljsför näringsliv ochomvandling därstrukturell representanter

"amatörerna" och de ideellt arbetande. Dettastyrelser ochin i ersätter
dels hotasDahlgren, jämlikheten tvåenligt Dahlgren sätt:hotar,

i samhälletfler innehar dekvinnorepresentationen män posterattgenom
flickors kvinnorsföreningarna och dels hotas ochefterfrågas isom

motiv, såsom elitsatsningföreningen eftersträvarverksamhet attgenom
kvinnors flickorsresultatinriktning, inte ochoch motsom svarar

förväntningar" Blomdahl hävdar kanönskningar, behov eller att man
föreningarsmarknadsekonomisk effektivitet ochparalleller mellandra

ekonomiska konkurrensenorganisering sin verksamhet. Den ökandeav
rationaliseras efterföreningarna effektiviseras ochinnebär att samma

föreningsverksamhetenföretag. Det betydermönster antarattettsom
efter effektivitet rationalitetvaruproduktion där ochformen strävanav

därmed minskar för den socialaöverordnas andra värden och utrymmet
kvinnor lämnaBlomdahl flickor och kangemenskapen. väntasattmenar

°Ulmanen, Stock-föreningslivet. Ungdomsstyrelsen.stärka flickor iP. Att
holm. 1995 150.s.
Se jämtälld-intedeltagande på pojkars villkorDahlgren FlickorsA. är

Jämfo, RapportflickorDahlgren R. Kom igenhet, 1993 Dahlgren A.och
19, 1990nr
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utveckling eftersom kvinnor generelltdennaföreningar som anammar
män.högresociala gemenskapenvärderar den än

till för organiseringendet ligger grundNilsson har visatPer att som
mycket medvetetlagformering inom fotbollen,seriespel och är ettav

ingå i det inkomstbringandeskall kunnaodlande talanger som senareav
på äldstaekonomiska satsningar deIntensifieradeelitspelet. görs

elitlagetfram och säkra återväxten ipå så odlaförungdomslagen sättatt
vinster för föreningarna iekonomiskakan innebärai framtidensom

till utlandet. Nilssonspelarförsäljningarövergångssummor ochform av
motiverasungdomsverksamheten, brukarsatsningarna påatt sommenar
motiverasuppväxtmiljö, lika kangod socialskapar gärnamed detatt en

förväntningaraffärsmässiga mål ochutifrån rent
effekterprofessionaliseringen och dess ärOlofssons analysEva av

idrottsutövning legitimeraskvinnors kanvärderingenden lägreatt av
ochtidtaganir, måttbandmätinstrument såsom"objektiva"hjälpmed av

utförandet idrottenmed ipå likhetGenom kraveti kronor. avmannen
kvinnor springerrangordnas lägre,prestation ochkvinnorskan mätas
användas förkankortare och lägre. Dettahopparlångsammare, att

ochmindre komersiellaidrott attraherarkvinnorsförklara attatt pengar
idrott.satsningarvärdheller inte männensden således är samma som

kvinnors idrotteffektivt instrument värderaFörklaringskedjan är attett
ekonomiskt.kvinnormissgynnalägre eller att

demokrativiktigareMötesformalia än

påsvårt "hitta" kvinnor kandetflera studier påpekas ärI taattatt som
kvinnor inte vill gå med i styrelserförtroendeuppdrag eller närsig att

kvinnorepresentationenskäl tillanförs oftatillfrågas. Dettade attsom
fråga bör ställas detta användsstyrelser. ärlåg i Denär ettom somsom

kvinnor, detför ellerinte styrelserummen ärsvepskäl för öppnaatt om
fall vilka anledningarna till detta kanförhållande och i såfaktisktett

själva eller i före-förklaringen hos kvinnornaSkall sökamanvara.
"ovilja" påför förstå kvinnorsorganisationsstrukturningarnas att taatt

styrelseuppdragsig

Blomdahl 1990U.,
mNilsson, studie fot-fyra allsvenskaFotbollen och moralen.EnP., av
bolssföreningar. HLS Förlag, 1993, 327s.

institutionen,molofsson, Pedagogiskasportslig chans,kvinnornaE. Har en
Universitet, 19895. l95fUmeå
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Kvinnorepresentationen ganska utredd vidväl det här laget ochär
otaliga projekthar inneburit och arbetsgrupper för arbete medatt en

kvinnor.ökad representation Vidare finns det utvärderingarav av
idrotten.Riksidrottsförbundets jämställdhetsarbete inom

Anita Dahlgrens analys kvinnor inte vill eller sig haattav anser
möjlighet förtroendeuppdrag utgår ifrån på vilket,det enligtsättatt ta
hennes mening, kvinnor och socialiseras in i relatera till andramän att
människor. Dahlgren det hindrar många kvinnor frånatt attmenar som

på sig förtroendeuppdrag bottnar i kollektivt ochattta en ovana agera
formella situationer, vilket förklaras flickor intei att uppmuntras attav

kollektivt och formellt, individuellt och informellt. Deutanagera unga
intervjuer sigkvinnorna i hennes de känner främmande införsäger att

sammanträdesspråket"formella kan fråga sig varfördet Det ärman
kollektivtflickor inte till eller varför kvinnor,uppmuntras att agera men

sig iuppenbarligen inte känner främmande sammanträdesspråket.män,
underrepresentationförklara kvinnors med kvinnors ochAtt sätt att vara

gkvinnors bristande eller kompetens vanligt förekommande.ärresurser
Risken med förlägga förklaringen till den individuella nivån äratt att

problemet.kvinnor sig själva Dahlgrens förklaringsmodellser som
generaliserar kvinnors förläggeroch förklaringen tillsätt attom vara
den individuella nivån vilket döljer frågan strukturellt motståndettom

kvinnors representation.mot
projektet "Att stärka flickor i föreningslivet"I arbetade flera av

ungdomsorganisationerna med synliggöra mekanismer verkaratt som
uteslutande för flickor, både i verksamheten och i de demokratiska

på olikaExempel detta tekniker användesprocesserna. var som av
pojkarna för osynliggöra och marginalisera flickorna,att som ex-
empelvis inte lyssna på deras inlägg eller använda förkortningaratt att
i styrelsearbetet obegripliga för den Manär är pekadesom som ny.
också på hur information undanhålls flickor sprids informelltmen

förlöjligadesmellan pojkar och flickor ställde frågoratt som

Åström,Se exempelvis Eduards M. Landby G.1993: Manga kände sig
manade, få blevo kallade granskning arbetet för ökad kvinno-men en av-Socialdepartementet;representation. SOU 1987:19 Varannan damernas.
°Åström, Riksidrottsförbundet.G. Med flätorna i brevlådan. 1995
mDahlgren A., 1993

Åström,mEduards, Mlandby o., 1993, 48s.
°Ibid, s.51
mUlmanen, P., 1995, s.154
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projektet prövade flera organisationer alternatival arbetssätt i
föreningsarbetet. handlade delsDet mentorskap och utbildning iom
sammanträdeskunskap och dels bedriva sammanträden påatt ettom
annorlunda med exempelvis talarrundor, arbete i mindresätt grupper

Ävenstyrelseuppgifterdelat eller roterande för inomsamt ansvar
för kvinnorepresentationspolitiken gjordes försök med alternativaramen

arbetsformer. Nämnas kan exempelvis Basketbollförbundet utsågsom
parallellstyrelse bara bestod kvinnor. Resultatet dettaen som av av

arbete förslag rörde dambasketen bemöttes positivt ochatt attvar som
de kvinnor deltog i parallellstyrelsen fick stärkt självför-ettsom

m Generellttroende. kan det bland människor arbetarsägas medatt som
jämställdhetsfrågor finns medvetenhet förtroendeuppdragstor atten om
ofta alltför arbetskrävande, sammanträden långtär kvällen äratt

hinder för många, sammanträdesspråket för formaliserat, detärett att att
etc.råder en" löjtnantordning" i styrelserna

slutsats hindren för jämliktEn deltagandeär i demokratiskaatt ett
beslutandeprocesser har synlig och osynlig sida. synligaDeten en
handlar hur det demokratiska arbetet organiseras och det osynligaom

vilka tekniker används för utesluta kvinnor. Båda faktorernaattom som
kan kombinerade på sådant kvinnor själva inte uppleversättett attvara
sig uteslutna, uppfattar de inte in. Problemet ochutan attsnarare passar
förklaringen förläggs till individen och inte till strukturen, kvinnornär

sig vill eller har möjlighet delta.attvare
Om utgår ifrån många kvinnor generellt har mindre friatt settman

tid förfogandetill för bedriva organiserade verksamheter utanföratt
förvärvs- och oavlönat arbete, det inte konstigt finnsär det lägreatt en
benägenhet kvinnorhos på sig ytterligareatt ta ett ettansvar som
styrelseuppdrag innebär, i synnerhet det utformat såär sätt attom
ordförande-, sekreterar- eller kassörsposter endast kan kopplade tillvara
enskilda Många kvinnor benägna på sigäratt att tapersoner. menar mer
uppgifter de kan delas på flera så de själva inte harattom personer,
hela för uppgiften. Som försvar till varför kvinnorepresentatio-ansvaret

låg i föreningsstyrelser anförsär kvinnor inte vill sigatt tanen
uppdrag. Om det finns genuin vilja, eller otvetydigt krav frånetten

håll, till åstadkomma jämställdhet i styrelser borde led iannat att ett
jämställdhetsarbetet reflektera den organiseringenöverattvara egna av
arbetet. frågaDen borde ställas vilketär den organise-sättsom egna

mlbid., 155S.
Åström,mEduards M. Landby 35s.

ls3lbid.
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blir attraktiv förså den störrekan förändrasarbetetringen ettattav
till kvinnor i denvilka skälensöka ärkvinnor, eller utrönaflertal attatt

med dettasig uppdrag ochinte vill påorganisationen ta sonegna
verksamheten. såEller detförändrasöka ärutgångspunkt att

demokratiskaarbetsformerna forformellatraditionella och processer
båda könenverklig demokrati däruppnå ärviktigare än att represen-en

vissa delarprofessionaliseringenökandeterade Med den av a/
stå mellan järmkonfliktentidigare kanföreningslivet närrmts,som

för vinrastrategiska styrelseledamötervalkönsrepresentation eller attav
ekonomiska fördelar.

missgynnandedoltEtt

formellasig på två nivåer: den ochJämställdhetsarbetet kan rörasägas
företrädesvsjämställdhetsarbetetnivå därinformella nivån. Denden

handlarstrukturella nivån, där detformella ochpå denförts är atom
i beslutandemaktpositioner ochkönsrepresentation ifå jämnen
nivån förutsträckning den informellamindreoch iförsamlingar at

maktfördelningerojämnaupprätthåller denförändra strukturer som
könen. något skapasoch jämställdhetOjämställdhet ärmellan som

i hur vi organiseraroch i det vardagliga,i det lillaåterskapasoch
formulera vadvad och har rättarbetet, gör att sonvem somvem som

ochskall utförasbestämmer vadochproblemär av vensomsomvem
till fritid:-fördelningendet gällerutföras. Närdet skall av resurser

små och beslutdetta alla deinnebärverksamheten stora tasatt som av
betydelse för hur detkommunala harstatliga såväl samman-organsom

övergripandeformulerar denblir. instanserresultatet Dessatagna
eftersträva. Mensignaler vilka värdenpolitiken och är attsomomger
destinationentill slut fårdekomma ärvill utövarna,närmare somman

föreningarna, dess medlemmarmåste gå tilloffentliga medlende man
föreningarna för de skalställs pågrundkravoch Ettutövare. attsom

bedrivs i demokratiskaverksamhetenerhålla offentliga medel är att
härvid uppmärksammas htrfrågeställning börformer. ärEn som

demokrativerksamhet ochoffentliga medel,förhållandet mellan ser u.:
fördelningen de offentliga medlen inoninternadenHur utavser

föreningarna

Åström,84 kvinnor och facklig demokrati. Rappor:Delad maktJämför G., -
1995Samtal rättvisa. LO.19, om

85 jämställdhetspolitiken 1993/94: 147 Delat / deladProposition ansvarom
makt, 20s.
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Hur den formella representationen fördelas könsmässigt det förstaär
brukar uppmärksammas och enklast undersöka.är detHurattsom som

beställt med den informella fördelningenär och makt detärav resurser
svårare undersöka och dra generella slutsatser Detta tordeatt om.
emellertid lika viktigt representation för jämställdhetenär ochvara som

också demokratiskdet fråga. Fåär studier har undersökt hur deten
förhåller sig med den interna fördelningen inom föreningarna deav
offentliga resurserna.

En studie fokuserat på detta från Malungs kommunär och visarsom
på nödvändigheten studera föreningarnas ekonominära för fåatt attav
jämförbara siffror. Karin Moström har jämfört dam- och herrsidani en
och fotbollsförening. framgårDär det det skillnadäratt storsamma
intäkter mellan dam- och herrsektionen. Intäktssidan står också modell
för utgiftssidan. Vid granskningnärmare visar det sig emellertid att
damsektionen inbegriper flickfotbollen,även medan på herrsidan är
pojkfotbollen sektion. Herrlagets intäkter sjunker dramatiskt nären egen
pojkfotbollen räknas med hos damfotbollen.sättsamma som
Skillnaden mellan dam- och herrsektionens intäkter sjunker från 19 305
kronor till 4 232 kronor år och medlem herrlaget slåsnärper samman
med pojkfotbollen. I sammanställningen intäkter visasöver herrlagetatt
får intäkter från sådant danstillställningar, kiosk och marknad,som
förutom entréer och På utgiftssidan konstaterar Moström attsponsorer.

damer34 herrar har 26 gånger utgifter förstörre måltider 133än
I detta exempel förefaller det fråga odemokratiskvara om en

fördelning inom föreningen. kan frågaMan sig vad skäletav resurserna
till intäkter frånär danstillställningar enbart skall tillfalla herrlaget,att

eller varför inte damsidan har några intäkter på försäljning i kiosk och
marknad
Ett exempel från Skoghall där kvinnornaär i kommunen villeannat

börja spela fotboll på 1970-talet, inte välkomna i fotbollssektio-men var
med hänvisning till det skulle innebära ekonomisk åderlåtningattnen en

herrlaget. Kvinnorna bildade sektion och gammaltövertogav egen
avlagt material efter herrarna. Damsektionen har lyckats bra och har
ordnat lokala När damlaget tillräckligt etablerat villeegna sponsorer. var
herrsidan dam- och herrsektionen skulle slås Svaret blev nejatt samman.
från damsektionen med motiveringen intede kunde de hadeatt attse

vinna pånågot sammanslagning, riskerade förloraatt utan atten snarare

Moström, I., Bidrag till idrottföreningar. tjejerFar och killar samma
till sin idrott Specialarbete i ekonomi och samhällskunskap.resurser

Västerdalamas gymnasieskola. 1995
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sektion harmedmenadeDamlagetherrsidan.medel tillsina att egen
medlems- ochi formfår de medelkoll påstörre att avmanman

också detDamlaget konstaterarberättigad till.aktivitetsbidrag är attman
herrarnaalltid harsidaföreningsstyrelsens trots attfrån satsats mer

ZFpå divisioniliggermedan damernadivisionspelar ide toppen
den övrigasig på sättorganiserarRingetteförbundet somsamma

Riksidrottsförbundet demed i närpåbereddaföridrotten attatt vara
in pojkarvill släppavarför de intefrågornaPåtillräckligtblivit stora.

förbundetishockeyn,ansluta sig tillförsökerintevarför deeller svarar
blivit till-idrotten harpojkar innansläppauteslutetdet attatt

pojkarna alltskulle innebäradettaeftersometablerad, tarräckligt att
ishockeyför-med iOchflickorna.tillbakaoch tränger att varautrymme

längden.på ivinnaingethar debundet att
slutsatserdraförsiktig medskallFrån exemplen attvaramanovan

studierantalet ochdärtillföreningslivet, ärhelageneraliseraoch om
påfingervisning detdeturval för litet. Däremot attpåstorlek omger en

insikterharoch flickornakvinnornaförefallerföreningsnivå omsom
utifrån dettasig och deförhållerdethurkunskaper antareller attom

inteoch haför missgynnasriskernaminimeraförstrategierolika attatt
går till.fördelningeninsyn i hur

projektet "Attiansåg sig hauppgifternaviktigastedeEn manav
osynligasynliggöra det mönstren.föreningslivet",iflickorstärka attvar

inom före-fördelningeninternaför denPrinciperna resursernaav
därosynligautifrån mönster,ocksåförefallerningarna styras man

mindrei formdet könetmissgynnandekvalitativttillåter avett enaav
uppskattar deKommunförbundetträningstider, attsämre etc.resurser,

från de föreningarredovisningarekonomiskainbegärflesta kommuner
emellertid inteförefallerkravbidrag. Dettakommunalaerhållersom

bevisasvilket ävenfortsatta bidrag,erhållaför attavgörande att avvara
redovisningarekonomiskainlämnaunderlåterföreningar attsom

frågan kommunernaleder tillbidrag. Dettauppbärafortsätter omatt
föroch hurredovisningarnaekonomiskaför desigverkligen intresserar

aktivitets-begärfåtal kommunerEttharkommunala medlen använts.de
aktivitetstillfallenmångad.v.s.hurfördelad på kön,redovisningen som

Övriga har ingenkommunerpojkar.respektiveflickorrepresenteras av
begär ingenredovisningeninternagäller denVadstatistik.sådan

hur deredovisarföreningarnakunnatlångtsåkommun, attse,
finnsDetoch åldersgrupperna.mellan könenfördelatsoffentliga medlen
frånbetalasmedelför degarantieringaandra ord utmed att som

mÅström 1995.Riksidrottsförbundet,brevlådaniMed flätornaG., .
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kommunerna till föreningar kommer de åldersgrupper eller det kön till
del de sammankomsterrepresenterar och de verksamhetersom som
föreningen erhåller bidrag för. Det innebär medlen tilldelasatt som
föreningen för dess barn- och ungdomsverksamheten mycket väl kan
användas till senior- eller elitverksamhet, eller de medelatt som
flickornas verksamhet står för kan användas till pojkarna eller herrar-
118.188

föreningarnasHur ekonomiska redovisningar upprättas skiljer sig
mycket från förening till förening och förefaller samvariera med storlek
och grad professionalisering. Studier föreningarnas ekonomi visarav av

icke obetydlig del omsättningenatt finns vid sidanen före-av av
ningarnas budgetar och ekonomiska redovisningar. Denna ekonomiska
verksamhet är betydelse för föreningsaktiviteternastor och denav är
ofta inriktad på samla till speciella mål,att exempelvis läger,pengar

eller för kunna delta i störreatt I föreningarnaresor finnsevenemang.
dold ekonomi, eftersom dessa intäkter och utgifteren inte finns

dokumenterade. förefallerDet heller inte otänkbart det också handlaratt
dolt missgynnande.ettom

5.4 Kvinnors idrottande

Kvinnor utgör 40än de aktiva i idrottsförbunden.procentmer av
Kvinnor dominerar inom vissa idrotter,stort typer starktärav men
underrepresenterade i andra. Kvinnors och flickors deltagande i den
organiserade idrotten har ökat markant de 20 åren och frågansenaste är

kvinnor i framtiden kommer hälftenutgöraom elleratt mer deav
idrottsligt aktiva i den organiserade idrotten. Undersökningar i Norge
har visat utvecklingen gåratt kvinnor blir idrottsligtmot att aktiva,mer

utanför den organiserade idrotten. En rikstäckandemen norsk studie
från 1992 visade norska kvinnor lika aktivaatt är norska män.som
Studien visade också det fler aktiva kvinnoratt utanför inneän ivar
idrottsförbundet. Någon motsvarande studie inte gjordär i Sverige, men
mindre undersökningar tyder tendensen här likadanäratt isom

881 tidigare studie visades antalet medlemmar i bam-en att och ungdoms-
inte istod relation till andel omsättningen.grupper I övrigaav gruppenföreningar gick del omsättningenstörre till barn- och ungdomsverk-en av

samhet andel medlemmar iän åldersgruppen, imedan idrottsföreningar varmindredet del omsättningen andel medlemmar.än Seen Dahlgrenav A.
Dahlgren R. 1989 Ungdomarna och föreningslivet. Statens Ungdomsråd,
Stockholm. 37f.s.
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tänkaskankunskap attbristandeNorge. till denna varaAnledningen
kommurer-exempelvisgörs,undersökningardeochforskningden som

denyttjandetefterfrågarendastfritidsvaneundersökningar, avnas
frågatspecifiktdärundersökningNågonanläggningarna. manoffentliga

utredningenharverksamhetenoffentligautanför denmotionerandeefter
dettakunskaperbristandevåratillorsakfunnit. Eninte annan

kvimo-utifrånfritidsforskning ettavsaknadenområde kan enavvara
perspektiv.

nedkvinnor30-årigastudienorskikundeFastingKari aven
regelbuniet.tränadeundersökningsgruppenhalvavisa översmåbarn, att

någranödvändigtvisinteÄktenskap, småbarnochdubbelarbete var
företogsträningenMenidrotta. merpartenkvinnornaför avhinder att

framväxtenFastingoch attorganiserade idrotten avmenardenutanför
tokaskanformerförpliktigandeickeochflexiblaoorganiserade,iidrott

de be-utifrånanpassningindividuellakvinnorsresultatett avsom
erbjuderidrottssamhällefamilj ochtingelser som

utanför densigkvinnor ägnaraktivaidrottsligtaktiviteterDe som
kategori: ärkategorier. Dentvåiindelaskan enaidrottenorganiserade

exempelvissätt,organiserade annat gym-äridrottsaktiviteter som
förtidpunktväljersjälvochregi därprivatiaerobicslokaler enoch var

motimenoorganiseradedenkategorin inrymmerandraaktivitet. Densin
idrottsaktivietertvåDessapromenader. typerellerjogging avi form av

gåAttutgångskrav.olikainförmotionären gymhugadedenställer
detområdenfinnsdetjogging kräveroch att somdyrtmycketkan vara

bådadeförenarDet typernaomkring avspringamöjligt somär att
Kvinnoroorganiserade.delvisellerhelt somde äridrottsaktivitet är att

sinorganiseratillinitiativsjälva attpå detta sättidrott tarutövar
ompriorieraochomorganiseramöjlighetdem attvilketträning, ger

arbetsdelning Dettatraditionellidelderas ger.deinom ensomramar
deminte utsätteraktiviteterideltarkvinnorFasting, somattgör, menar

ocksådeltarmotstånd. De ettkollektivaellerindividuellaför mäns
Kvinnorfritidsliv.påverkar mänsutsträckninglitenidetsådant sätt att

detider dinärmiljö ochsinitränakonflikterundgå attkan genom
annannågonförhandstillfinnasmåsteinte

Å oorganima-kvinnorskansidanolikapå sätt.tolkaskanDetta ena
kvinnorsföruttryck attidrottsutövning ettflexiblaochde somses

Fria val Om1995:145i SOUfritid"ochmFasting, idrott"Kvinnor,K.:
Fritidsutredningen.Delbetänkande frånfritid.ochmaktkön,

°° Ibid. s.77.
°lbid. 5.78
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bestäms utifrån andras behov och kvinnorshandlingsutrymme att
Åunderordninganpassning till detta uttryck för kvinnors andraär ett

kvinnors bortväljande de etablerade formernakan protestav ses som en
kvinnoidentitet, Kirstindel Pedersen hareller en somen av ny

föreslagit så kvinnor väljer former för sittDet kan andraattvara
utifrån behovidrottsliga utövande andra de praktiska. Attän rent

organisatoriska former traditionella,kvinnor väljer andra de betyderän
emellertid inte kvinnor ointresserade få del de offentligaär attatt av av

skulle offentligtProblemet kunna densägas attvararesurserna.
förfinansierade idrotten inte varit lyhörd kvinnors behov och denatt

tagit till kvinnors livsituation. Verksamhetsformerna har inteinte hänsyn
utifrån kvinnors behov kvinnoreller skapats och har därmedanpassats

tvingade själva, utifrån premisser, skapa organisations-varit att egna
former deltagande möjligt.görsom

kommersiell regiiMotion

Sverige finns inga studier den privata och workout-I över gym-
marknaden. Eftersom branschorgan saknas det svårt fåärett eget att
fram uppgifter hur många företag verksamma i branschenärom som
och många företagen har dessutom blandad verksamhet vilket görav en

i företagsregister och databaser kodas på olika anti-de RFssätt.att
gjorde 1993 kartläggning antal verksamma företag.dopinggrupp en

kartläggning kom fram till det fanns 600Denna sammanlagtattman
400 privata och 200 föreningsgym. mångaHurär ärgym, varav

föreningar finns områdetknutna till svårt eftersom detär säga,attsom
inom de privata kan finnas idrottsföreningar anslutna tilläven gymen

något specialförbund. Kartläggningen visadeRFs dock dettaattav
företrädesvis gäller föreningar i bodybuildning och tyngdlyftning.
Gymnastikföreningar mindre vanligt.är

har intervjuat företrädare förUtredningen de företagentre storaav
samtliga i Stockholm.i branschen, med Två dessa företag harsäte av

anläggningar spridda landet. De företagen startade sinöveräven tre
under första hälften 1980-talet. företagen sigverksamhet Ett trorav av

Jämför KvinnersHaavind, Liten livsløp.1987: levekårH. stor. ogog
Universitetsforlaget, Oslo.
mPedersen, bildeav kvinneidrett" i1989:"Trippel-løpK. Nyttet om-kvinneforskning
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kvinnor bland sina medlemmar och deungefär lika mångaha mänsom
medlemmarkvinnligatill övervägande delandra två har

anläggningar kostar mellan 3 000 och 000på dessa 5årskortEtt
för fick frågan varför de troddeFöreträdarnakronor. attomgymen

så för få iberedda betala mycket derasmänniskor tränaattattvar
berodde på öppettider,svarade detanläggningar. De generösaatt nog

instruktörenfina lokaler,handledning, personligaprofessionell stora ytor
Gymen erbjuderutbud aktiviteter.och varierat ävenett stortsamt av

exempelvis familjepaket där barn och kanservice vuxnasomannan
utbildad förskolepersonal medanbarnpassning medsamtidigt,träna
kostrådgivning och sjukgymnasterföräldern tränar, massörer, naprapater,

träningsprogram.individuellautformakansom
åttiotalet och hur deutvecklingen har varit sedanPå frågan hur
i framtiden fick vikommergymbranschenbedömer att utatt se

varit amatörmässigframhölls branschen ganskavarierande Det attsvar.
från medmed ökade krav kunderna och ökaddeni början, attmen

under 1980-professionaliserats. Någon menade deterfarenhet har att
sina omsättningari princip fördubbladedå företagentalet varit boom,en

framöverNågon minskning förut-inte fallet idag.varje år, vilket är
gymverksamhetenuppfattningenemellertid inte,spåddes attutan var

fler människor. Situationenlocka fler ochframgent kommeräven att
marknaden ägdeStabilisering ochidag beskrevs attatt run1en avsom

kvalitet överlevt.på har Enseriösa företagde satsat annansom
bild. menade marknadenemellertid Denneföreträdare attmotsattengav

leda till många företagdetta troligen kommermättad ochär attattatt
verksamheten menade komdenslås hotetDet största motut. egna man

privata verksamhetensidrottsförbund, denfrån ochkommuner tarsom
stordriftsfördelar offentligaochoch tackbeprövade recept pengarvare

verksamheten privatabilligare och så konkurrera dekan driva sätt ut
tillräckligt eller penningstarka.inteföretag är storasom

mellan offentligt och privat inomGränserna och kontakterna gym-
vissa anläggningar bildas idrottsföreningar, primärtvarierar.sektorn I

i bodybuildning eller aerobics och vissa dessaför tävlakunnaatt av
verksamhet.också offentliga bidrag för sin Enföreningar söker

bildar gymnastikföre-företrädare hävdade vissa företagintervjuad att
klippkortenför workout-verksamheten och använder grundningar som

De Nautilus, Class Gym.Sportsclub och World Treföretagen ärtre
intervjuadeintervjuer första ostrukturerad, dengenomfördes. Den var

intervjuer-sinafick själv erfarenheter. De andraföreträdaren formulera två
i frågeställningar vidde komstrukturerades med utgångspunkt uppsomna

intervjun.den första
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för aktivitetsredovisning för erhålla bidrag. Vid sidan driveratt om
föreningarna styrketräning i kommersiell form, vilket innebär att
offentliga och privata blandas. Den intervjuade företrädarenpengar
menade det oetisktär använda offentliga medel på dettaatt att sätt.

kommunerFlera har samarbetsavtal med olika och detta avtalett gym
har de intervjuade företagen.upprättats Avtalet innebär kommu-attav

upplåter lokal, ofta i anslutning till simhall, där företagetnen en en
placerar sina styrketräningsmaskiner och tillhandahåller instruktör.
Företrädaren menade gymverksamheten kostnadskrävandeäratt
eftersom det krävs kapital för köpa beståndstora att ett av
styrketräningsmaskiner och kommunerna därför dessa samarbetsavtalser

billigare lösning. En företrädarna kritisk till dennasom en annan av var
form samarbetsavtal och menade upphandlingen från kommuner-attav

sida dålig och kommunerna skriver dåliga vilketavtal skaparattnas var
snedvridning konkurrensen och i realiteten betyder sub-en av en

ventionering till privatade företagens fördel. Det tredje företaget hade
ingen kontakt med det offentliga.

Iakttagelserna redovisats föranleder två frågeställ-typersom ovan av
ningar. Den vad dessaär verksamheter innebär eller har förena
betydelse för kvinnor. Den andra hur offentligtär och privat förhåller
sig till varandra.

För anknyta till Kari Fasting och Kirsti Pedersen, förefalleratt det
utformningen gymverksamheterna åtminstone delvis erbjuderattsom av

lösning på problemet kvinnor vill och har behov motionera,atten attav
deras tid till denna verksamhet begränsadatt är och dentypmen attav

konkurrerar med andra åtaganden eller plikter. Att ha tillgång till
barnpassning under träningen eller barnen kan samtidigtträna medatt
sin förälder förefaller kombinerasätt sitt intresse för motionett attvara
med hand barnen. De öppettidernagenerösa träningenatt ta gör attom
kan förläggas till tidpunkt den enskilde själv bestämmer. Somen som
Kari Fasting söker kvinnorsäger sin träning så derasatt attanpassa
aktivitet inte inkräktar på någon tid.annans

Utifrån utredningens undersökning det inte möjligtär någragöraatt
uttalanden vilka ekonomiska de dettatränar sättom resurser som som

Vi intehar. det verksamhetär till delen nyttjasvet störstaom en som
höginkomsttagare. En ganska god inkomst eller verksamhetenattav

prioriteras högt förefaller dock förutsättning för dem ärvara en som
medlemmar i eftersom verksamheten relativt dyr.är Kvinnorsgymen,
ökade intresse för gym-motionen kan i relief till kvinnors ökadeses
förvärvsarbete och de därmed har förfogaatt över.attegna pengar

En slutsats skulle kunna den privata gymmarknadensattvara
framväxt delvis kan resultat kvinnors höga förvärvs-ettses som av
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ochutbildningsnivå, högre inkomsterhögrefrekvens, egna pengxr,
fortfarardetid ochsammanhängandepåhar bristkvinnorsamtidigt som
innebärvilketarbetsdelning i hemmen,traditionell :ttmedlever en

sin tid. Medkan bestämmautsträckning övermäni mindre änkvinnor
tid.fortfarandekvinnor0rd har ontandra ompengar, menmernu

kvinnor i higbakompraktiska liggermotiv deOm andra än attrent
frågagymmarknadenprivata ärpå denutsträckning finns men

svarpåundersökning söktemedintressantspekulation. Det somenvore
de privatasig tillkvinnor vänderexempelvisfrågor gynenomsom

kvinrorminimerat, därdärmiljö ärdessadärför utgör ansvaretatt en
blir sedladehand, därde skaförisälletomhändertagnablir taatt om

195träningsprogramindividuellainstruktion ochpersonligfåattgenom
mellan privat chförhållandetgäller hurfrågeställningenandraDen

finnssidan detdet åframkomintervjuernaoffentligt I att enut. enaser
handlarfrämstprivataoch detoffentligadetkonflikt mellan rmsom

desidan menadeå andrabesökare,ochkunderkonkurrens menom
chföretagenmellan de privatasamarbetefinnsintervjuade det ettatt

finrasförefaller detidrottenetableradegäller dendetoffentliga. Närdet
chPrivatakommersiella inslagen.demedproblemideologiskasmå

reklamsponsring,formikommersiella :ttetc. somsesavpengar
offentliga stödet. fördetblandas medoch detillskottvälkommet

problematisia.kombinationerverkar dessagymmarknaden vara mer
och bestämnerdominerariliggaSkillnaden kan sägas somvem

idrottsrörel-detinom idrottenmedel ärgäller privatadetvillkoren. När
villkorenoch bestämtför verksamhetenståtteller kommunstat somsen,
hålla fastvarit möjligtså har detPåskall utformas. sättdenför hur att

valddemokratisk ordningiska fattasbeslutvid kraven enatt av
ungdomföreträdesvis barn ochförverksamhetenideellastyrelse. Den

medelitverksamhetmedparallelltbedrivaskunnathar storaen
kommersiella inslag.

från utlandet ochimporteratsidrottsformGymen 1t-är somen
människorsmarknad iidentifieratintressenterprivatavecklats ensomav

å.kan tjänamotionsformeralternativabehov pengarsom manav
offentliga chdethar skapatsmarknad, kan säga,Denna attgenomman

inte utvecklat demaoch hellerbehovenfångatinte harföreningarna upp
vill skapaoffentliga intressenterverksamhet. När typform samma avav

område där detin påde träderdetinnebärverksamhet, ettatt recan

automatisktEtt årskort färköperföretag säger när ett enatt manman
hjälper till behöveren","häller reda påpersonlig instruktör om mansom

varit där månad.inte pávägledning ringeroch hem enmanom
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frågorbesvärligadärmed kommerochetableringprivatfinns omen
bilden. fallbehandlatKonkurrensverket har ettin ikonkurrens som

konkurrens. Dettaotillbörligföranmält kommunenrörde ett gym som
påvisakundedet inteeftersomfållning,någon atttilldock inteledde

97privata.denslagitellerdominerandevaritverksamhet utkommunens
marknadenprivatasig till densökerkvinnorskäl tillOm ansesattett

väckskvinnor har,behovpraktiskaden enmot somatt svararvara
bordeverksamhetenoffentligainte den motfrågaideologisk svaraom

möjlighet mänkvinnor taså attpåoch sättbehovdessa somsammage
offentligtdenfritidsverksamhet. Kanfinansieradoffentligtdel av

bedriva öppenutsträckningiverksamheten störrefinansierade en
förhinderdeden intesåorganiseradverksamhet är att uppresersom

identifieraderedan ärdeltagandekvinnors som

villkorpåidrott mänsKvinnors

påvillkor Svaretidrottande sker mänskvinnorsmedVad attmenas
utgångs-ellerinfallsvinkelvilkenpåberoendeolikablirfrågadenna

informellakvinnorsuppfattning,FastingsKariväljs. attpunkt som
skaidrottsrörelsentraditionella ettutanför denorganisering somses

villkor, kansig till mäns ettkvinnorresultat svarvaraatt anpassarav
sig demanifesterarnivånindividuelladenPåfrågan.ställdaden

bristefteridrottandesittkvinnormanliga villkoren att anpassargenom
sinorganiserardebruk ochförtid attoch egetutrymme genom

På denochtidnågonpåinkräktarinte utrymme.så denidrott annansatt
densig inombefinnerintekvinnorhandlar detnivånstrukturella attom

medkonkurrerardärmed intedeochidrottenfinansieradeOffentligt att
ochmän utrymme resurser.om

försigintresseraställda frågan ärinfallsvinkel till den attEn annan
manifesterasdenoch huridrottsliga utgörsmanligavad den avnormen

Bourdieusi PierreutgångspunktmedNilsson harPeridrotten.inom
fotbolleninommanifesterasvärdenvilkavisasöktteorier genomsom

denanalysNilssonsfotbollföreningar.allsvenskafyrastudera avatt
betonasvärdeni och deinsocialiserasfotbollsspelarnavärld somsom

Även dettamanligabeskrivning dendennainom är omnormen.aven
manifesteringfotbollenändåhuvudpoäng ärNilssonsinte avär som

konkurrenssituationenfritidssektorn,Detta unikt förinteförvisso utanär
Under-offentlig verksamhet.andradet gälleruppstår typeräven när av

1995: 105prissättningsutrredningen. SOU
530/93.mKonkurrensverkets Diarienummerärende
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manlighet och den manliga sexualiteten grundantagande. Detta harett
sin historia, Nilsson. Att idrott inte bara ska dana denegen menar
manliga karaktäremutan också manlighet och manlig sexualitetgenerera
går tillbaka till 1800-talet. Idrotten kom symbolisera manlig sexuellatt
prestationsförmåga och sågs skapare karaktärsdanandesom en av

drifternadkontroll de kroppsligaöver Hår, Nilsson, kanmenar man
hitta förklaringen till uteslutningen kvinnor i idrotten. Idrotten skulleav
forma manligheten och idrottslig prestation kunde användas mätaresom

manlighet. Detta ledde till kvinnor omöjligen kunde tillåtasattav utöva
de kroppsövningar vilka maskuliniteten definierades. Kvinnorgenom
skulle med andra ord den manliga eftersträvadesstöra fostran som

För beskriva "fotbollsvårlden" kopplar Nilsson den individuellaatt
erfarenheten till strukturen, vilket innebär socialiseringenatt av
fotbollspojkarna har sitt berättigande i och sker i samklang med en
skapad fotbollsstruktur.

På individuell nivå skolas framför allt ungdomsspelarna, för att
överleva fotbollsspelare, in i sätt uppträda och tänkasom ett att som
överensstämmer med den fotboll.sociala omvärldens påsyn
Fotbollens värdesystem internaliseras fotbollsspelarna så de tillattav
slut uppfattar detta del dem själva, något biologisktsom en av som
"nedärvt". Vad det dåär utmärker detta vårdesystem och vilkasom
faktorer medskapareår detav

Några de värden Nilsson lyfter fram upphöjandeärav ettsom av
konkurrensen, den personliga viljan, energin och initiativförmågan.
Spelarna förväntas underkasta sig den kollektiva disciplinen, visa
lojalitet och därmed premiera uppoffring, fysiskt mod och kroppslig
hårdhet. Att det just dessa dygderär upphöjs kan förstås utifrånsom
historiska, ideologiska och ekonomiska motiv, samverkar isom
konstruerandet de idrottsliga värdesystemen. Nilssonav menar ex-
empelvis det rått värdekonsensus mellan deatt övre samhällsskiktensen
individualistiska ideologi och arbetarklassensskötsamhetsideologi, vilket
tillsammans med andra faktorer samverkat till skapandet den manligaav

vårdesystem.2°fotbollens Fotbollens dygder förefaller snubblande nära
militärt värdesystem med betoningenett på kollektiv disciplin, stark

mNilsson, 1993P. Fotbollen och moralen, s.77
mlbid, S.76
2°°Nilsson, P. 1993 Fotbollen och moralen. En studie fyra allsvenskaav
fotbollsföreningar. HLS Förlag. 331.s.
2°Nilsson, P. 1993 332s.
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Underför-personliga viljan.dennedtonandetordning ochhierarkisk av
dettaexkluderadekvinnorstått är system.ur

frågeställ-historia utifrånidrottsrörelsenshar studeratOlofssonEva
och vad dessi denna harinträdekvinnornashurningen sett utom

nivå ochsig på strukturellOlofsson rörkonstitueratskvinnosyn enav.
formellautmärker detoch vadidrottsligatill det systemet somser

materialinträde i detta Hennes utgörskvinnorsmotståndet system.mot
beslutsfattare.producerade idrottensoch dokumentprotokoll avav

idrottsrörelsenkan tala ärknappastOlofsson slutsats är attatt omman
variteftersom kvinnor harmansrörelse,folkrörelse, utan snarast enen

fär fortfarandeutsträckning. Kvinnorbegränsaddeltagit ielleruteslutna
demokratiska församlingarnai dei begränsatdag utrymmeett genom

specialförbundensfjärdedel iknappendastgenomsnitti utgöraatt en
föridrotten skapadockså män,slutsats ärärstyrelser. Hennes att av

män. aldrig varitbeskrivits Män harharoch dessutommän av
sedanaldrig skapat idrottkvinnor hartill kvinnor,efterföljare somen

Därför,alltid varit det omvända.förhållandet harinträttmän utan
ellertala kvinnoidrottinte hellerkanOlofsson, ommanmenar

utövarekvinnligamansidrott medfinns endastdetdamidrott -
föregångare.idrott där kvinnorskulle kunna ärRingette ses som en

idrottsklubbar,ochmed 300liten,Sverige idrotten utövareI är sexca.
100.000finns cirkaberäknar detursprungslandet Kanadai attmanmen

spelasishockey ochidrott liknarRingette ärutövare. somegen somen
interingettemellan idrotternaishockeyrink. Skillnaderna ärpå atten

kroppskontakt och spelar medinte tillåteraxelskydd,använder en
för puck.luftfylld gummiring iställetoch medbladklubba utan enen

1994 bildades Svenskai Sverige ochringette spelas1981 började
idrotten i övrigt ochorganiserar sigRingettenRingetteförbundet. som

tillräckligt kunnahar blivitsig för den dagförbereder storsportenatt
bildadesringetteförbundetRiksidrottsförbundet. Sedanibli medlem

vilket har möjliggjortfrån Ungdomsstyrelsen,får stöd1994 attgetts
finnsoch detStockholmsidrottens Hushyra in sig iringette kunnat att

i ringette.själv landslagsspelare Honkansliet,anställd ärsomen
idrotten i skolor och hostid till försöka lanseradel sinägnar attstor av

medFörbundet har kontakteri landet.idrottsföreningar tätarunt om
hållas i1996 skall i ringetteutomlands och VMringetteförbunden

Sverige.

molofsson, 1989 182E. s.,
molofsson, 1989, s.l85E.
Svenska 1995.Ringetteförbundets verksamhetsberättelse,
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Ringetteförbundet sig medvetet rikta sigsäger enbart till flickor och
kvinnor med motiveringen det skall där flickor ochatt sportvara en
kvinnor inte skall behöva konkurrera med pojkarna. När kansporten

ha blivit tillräckligt etablerad kan pojkar givetvis få sig,anses engagera
förbundet detpoängterar viktiga det skallär påatt attmen sportvara en

flickors villkor, eftersom flickor alltid tidigare kommit i eftersporter
villkor.pojkarna och därmed fått sig till deras På frågan vilkaanpassa

reaktioner ringette fått från ishockeyn, de iatt stort settsom svarar man
varit positiva. Ringetteförbundet de har bättre utgångsläge äntror att ett
ishockeytjejerna, eftersom dessa konkurrera med pojkarna bådeom

och medel inom idrott. Ringetten konkurrerarutrymme samma
visserligen och tider i anläggningar, eftersom detutrymmetom om men

känner sigär killarna mindre hotade.sporten annan
Bland de engagerade inom ringetteär ledare och i styrelsersom som

finns Förbundsstyrelsenmän. har hälften kvinnor och hälften män, men
under 1995 valdes kvinnlig ordförande. manligEn företrädare fören
förbundet det brasäger finnsär männen med, detatt åratt attmen
avgörande finnsdet minst lika många kvinnor påmän be-att som
slutande så intedet blir männen kvinnorna.överposter, att styrsom

KI med knackarätt att-

Idag finns aktiva kvinnliga i samtliga idrotterutövare inom Riks-
idrottsförbundets. Att kvinnor själva ska bestämma vilken eller vilka
idrotter de vill dock ingen självklarhetutöva är idag. Kvinnorsens
inträde i olika idrotter sker inte med någon automatik,typer av utan
detta brukar föregås diskussioner och överväganden. Ett exempelav
detta kvinnors inträdeär i boxningen. Bettan Andersson har gjort sig
känd i medierna för sitt för kvinnlig boxning. Hon harengagemang
själv boxats sedan 1984 och 1995 valdes hon i boxningsförbundets
styrelse. Hennes klubb är Ingos gamla klubb, Redbergslids boxnings-
klubb i Göteborg.

Flickor kan nuförtiden boxas i s.k. diplomboxning vilket är en
tävlingsform för ungdom mellan 10 15 år. Flickor och pojkar kan då-
boxas varandra.mot

Bettan Andersson gick sin första diplommatch 1985. Hon började att
tillsammans med sin klubb, Redbergslid, driva frågan kvinnorattom
skulle licensieras och tillåtas tävlingsboxas. Motståndet tillatt var en

2°5Ringette artikelbara för tjejer. iI Enköpingsposten, 1995en-
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förbundetansöka hosintesigbryddeklubben atthårt och ombörjan om
bifall.chans förnågonfannsdet intesåtolkadeslägeteftersom attdetta,

Boxningsförbundetbiföll1988ochemellertidsvängdeOpinionen
boxare"2°°. Ikvinnligför"startbokansökanAnderssonsBettan om
hinder tillformellanågrafinna attinte kanstår detprotokollet att man

och dessstyrelsenAnderssonBettan attskall boxas.kvinnor menar
iohållbaraorimliga ochinsåg det attBjörn Rosengrenordförande

börjaskulleflerförochsidorgoda attboxningensframhålla propagera
BettanlicensieradesDärmedkvinnor.uteslutasamtidigtochboxas

"Kl"står dettävlingsbokhennes1988. Ivårenunder somAndersson
kvinna,betyder nr.

fåboxningkvinnlignormalisera atttillpå vägen varNästa attsteg
förstahölls det1994kvinnor.förboxningsmästerskapsvenskthålla

ilandetförstadärmed detSverigeochtävlande16medSM:et var
Kanada komboxning.imästerskap straxkvinnligthöllvärlden ettsom

efter.
boxnings-internationelladetAIBAbeslutadenivåinternationellPå

boxning,itävlatillåta kvinnormajoritet attmed knappförbundet att
OS-InternationellaIOKfrånpåtryckningarresultatvilket ett avvar

kvinnor.ininte släppaförAIBAkritiseratkommittén attsom
detmedjämföraskanhardamboxningen mött,motståndDet som

andrainträde ikvinnorsföregåttargumentationdenmotstånd och som
harinträdekvinnorsmotarbetaeffektivt sättvanligt och attidrotter. Ett

särskildaellerkrav sättagrundlösaorimliga ellerställavarit uppatt
reglerexempelvisAIBA har sattkvinnliga utövarna.för de uppregler

ochboxningsförbundet rentsvenska somdet nonsensanser varasom
iinternationellttävlakvinnorföromöjliggöratill attsyftarenbart att

kvinnlig domare,dömasmåstematchernaboxning. Det sägs enatt av
föreslåsT-shirt. Detbäramåste attlinnefår hainteboxarna utanatt

denvidistället förräkningen,förstavid denavbrytasskallmatchen
går tvärsinnebär emotherrboxning. Dettavid atttredje mansom

tekniskpåskall vinnasboxningsägerregel attett, somnummer
vidmatchenavbrytamotståndaren. Attnedslåpåoch intefärdighet att
deteftersomblir hårdarespeletinnebäraskulleräkningen attförsta

knockakantillendastochgåmed atträckaskulle manatt se
Slutligenpremieras.inteskullefárdighetentekniskaDenmotståndaren.

Sverige ärlångsökta. Idenbröstskyddregeln mestförefaller varaom
deteftersomdet inte,användermajoritetenochskyddfrivilligtdet ett

1988.02.16. SkämtsarntSvenska 5-87/88.ProtokollBoxningsförbundet.
Boxningsförbundet.Bettan" påbeslutet förkallas "Lex
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iär och skullevägen händelsevis få slag bröstkorgenettman mot gör
det ondare bröstskyddet påär än ärom utan.om man

Vad den kvinnliga kroppen tål eller inte tål förefaller ha varit
föremål för diskussion i många idrotter då kvinnor sökt inträde.om
Medicinsk, fysiologisk och pedagogisk expertis har rådfrågats detom
alls lämpligtär kvinnor skall sig 1910-talet2°7,ägna tävlingsidrottatt

vilka rörelser lämpar sig 1930-talet2°8för kvinnorom ochsom
huruvida skall ha andra regler för kvinnor eller det föreliggerman om
medicinska risker med det kvinnliga idrottsutövandet 1970-talet.2°°
Liknande undersökningar förefaller inte ha gjorts detnär gäller den
manliga kroppen. Idrottens kvinnokroppen verkar dockomsorger om
primärt inskränka sig till de reproduktiva Den kommittéorganen. som
tillsattes för utreda hur fotboll för kvinnoratt bör utformas, oroade sig

för huruvida det fanns risk fåmest bröstcancer kvinnoratt fickom
bröstregionen.hårda stötar mot

Flickors träning på pojkars villkor

Många har frågat sig det så flickorsär träning sker på pojkarsattom
villkor. I artikel från 1988, utgår Rolf Jonsson från sinaen ochegna
andras observationer och erfarenheter i samband med träning och
tävling, hannär diskuterar olika sätt signärma förståelseatt en av
ledarrollen och hur förhållandet mellan ledaren och deav tränassom ser
ut. Jonsson understryker hans iakttagelser inteatt tillräckligtär
vetenskapligt solida, hans kan försökmen resonemang ettses attsom
förflytta förklaringsgrunderna från flickorna och istället fråga sig om
inte orsakerna till flickor lämnar idrotten tidigareatt pojkarän skall
sökas i idrottens utformning.

En infallsvinklarna Jonsson föreslårav är den socialasom att
utvecklingen hos flickor och pojkar går i lite olika takt. Med stöd i
undersökningar där frågat ungdomar de upplevt direktaman om
konflikter med föräldrarna, flickor de har störst andelattuppger
konflikter mellan 13 och 15 år. Sedan minskar konflikterna. För pojkar

mlbid, 63s.
mlbid, s.93f.
2°°Ibid, 152s.
mlbid.

"Jonsson, "FlickorsR., träning pojkarspå villkor i Engström", L-M
Fagrell B., red. Utveckling Inlärning Idrott. Stockholm, 1988- -
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års ålder. Jonssonkonflikter vid 17andelenligger den attstörsta menar
förhållandet tilliavspeglas tränarenfrigörelsebehov rimligenflickornas

pojkarnaoch medlåga åldertanke på flickornasmedeller ledaren, men
uppfattas det äntilläggamåttstock, kan trots somsommermansom

sig påålder betervidpojkarnafrigörelse. Näroch sammaprotest senare
medoch de bemötsför pojkarnasfinns större protestsätt, acceptansen

till dentill individen ochviktigtdet ärrespekt. Jonsson attatt semenar
åldern.biologiskaför deniställetsociala,

förefaller värdesätta dengenerelltflickorinfallsvinkel ärEn attannan
ellerträningsgrupperföredrapojkar. Attgemenskapen änsociala mer

innebärastrukturen kantill socialadenhänsynlagbilda att tautannya
för individensförutsättningarviktigavänskapsrelationer äratt som

socialadenstå mellan vänskapen,dåValet kanslås sönder.idrottande
prestation ochkoncentrering påoch idrottenssidangemenskapen å ena

hellreflickornaValet kan innebäraandra.ä denförbättrade resultat att
bästaeller deden bästamed vännentillsammansidrottenlämnar

olika lag ellerisig placeraslåteränvännerna grupper.
idrotts-intervjuer medutifrån sinaharDahlgrenAnita och Rune

observationer.liknande Degjortsimningfotboll ochflickor i menar
erfarenheter frånutgår från tränaledarstilochtråningsformer attatt

flickor, ledarnasockså fungeradå ärbordeTräningsformernapojkar.
utgår från tankeni fotbollendeltagandeslutledning. Kvinnors om

Regler,mallen.utgördetlikhet och ärkönens att mannen som
fot-identiska förutbildningochorganisationsprinciper, träning är

män. maktposi-iKvinnor saknasoch förkvinnorbollsspelande
ledare ochfältetjobbetvälkomna görationerna, är att sommen

framlyfterDahlgren DahlgrenerfarenheterNågra detränare. somav
fotbollen.för flickor i Deoch domarepåråder bristdet tränareär att

tidensvårt fåfotboll och harofta självaspelarkvinnliga atttränarna att
ledning flickor. Deochträningför bådetillräcka av yngreegen

träningarna vad devill få änflickornafotbollsspelande ut mer av
på,sin berorimäktiga Dettakvinnliga ledarna är turatt menar man,ge.

kvinnorfotbollsspelandeförtjusta iinte likaarbetsgivarna är somatt
tillåts påoftaframhålls tränamänfotbollsspelande Detmän. att

behöverskepsis på kvinnormedmedanarbetstid, tasomserman
deDärmed,matcher ellerför spela träna.tjänstledigt att menar

Dahlgren studieexplorativigen flickorKom EnDahlgren R.A. av
föreningslivet.inflytande idelaktighet ochkvinnorsflickors och unga

1990.18. Stockholm,JAMFO-rapport nr.
mOlofsson, 1989 181E. s.
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intervjuade fotbollspelarna, förväntas flickor och kvinnor slutaunga
tidigare sinmed idrott. Att sluta spela skulle alltså inte valettvara som
flickorna detgör, skulle konsekvens de förväntningarutan vara en av

kvinnorställs påsom
När det gäller simning, länge haft ungefär lika många kvinnligasom

och manliga har flickornas simningutövare, lägre pojkarnas.änstatus
Ett exempel på detta, uttryckt simtränare, detär liggerattav en mer
prestige i få fram duktig kille duktigän tjej, eftersom detatt en en ger

chansstörre bli landslagstränare. Andra viktiga ingredienser föratt
kvinnors idrottande vikten denär sociala kontakten mellan tränareav
och helhetenutövare, och Den sociala biten likaäruppmuntran.om om

idrottsliga.viktig densom

Sammanfattning

Hur många kvinnor står utanför idrotten, ändå idrottsligtärsom men
aktiva och skälen till varför det så, kanär vi bara ha antaganden Viom.
kan stödja på den norska forskningen och förhållandet äross anta att
detsamma i Sverige. idrottsligtDe aktiva kvinnorna inom idrotten och
deras erfarenheter vi lite ändå förefaller det finnasvet mer om, men en
brist kunskap och utveckling träningsmetoder.av

OlofssonEva visar formandet kvinnlig motsvarighet till denatt av en
manliga idrotten den ideologiska utgångspunkt Valetstyrs av antas.som
står mellan betona kvinnans ellersärart hennes likhet medatt mannen.
Antingen utgår ifrån kvinnor och så olikamän är kvinnorattman att
måste behandlas annorlunda ha andra aktivitetersätt, eller hållas för
sig själva eller också utgår ifrån kvinnor och likamän är ochattman

inga särskilda regler, aktiviteter eller organisationsformeratt behöver
förändras för flickor eller kvinnor skall delta i idrotten.att Gym-
nastikrörelsens utgångspunkt och särartsideologiär och fotbolls-var en
rörelsens likhetsideologi. Gemensamt för de båda är ståren att mannen

vilket innebär kvinnan antingen olikär eller likattsom norm, mannen.
Det omvända, kvinnan utgångspunkt,är skulle kunna hypote-att anses
tiskt eftersom kvinnor aldrig varit föregångare i skapandet idrott,av en

samtliga idrotter ursprungligenär skapade förutan Såledesmän. har
kvinnor alltid jämförts med och idrottenmän har antingen anpassats
eller inte till den manliga detI fallet,anpassats normen. ena gym-

mDahlgren, A. Dahlgren R. 1990
Zlslbid.
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till andra rörelser utformades med motiveringennastiken, ledde det att
sig för gymnastikens ursprungligakvinnors själsliv inte lämpadeatt

förlorad."kvinnligheten" riskerade gåeftersom Irörelser, attannars
manliga fotbollens regelverk denfall applicerades denfotbollens

med till början förändringar, medkvinnliga fotbollen smärreen som
försvunnit.hartiden

i refereradetill kan deoviljaEn att anta norm ses ovanmannen som
Anitaflickors situation i idrotten. och Runeangåendestudierna

Rolf utgångspunkt kritiksåväl JonssonsDahlgrens, är moten ensom
flickors erfarenheter pekarmanlig normering, eftersom de att motmenar

flickorinte det önskar.motatt systemet somsvarar
framhålls ofta intekvinnoforskningen och jämställdhetsarbetetI att

vinner på ökad jämställdhet. Utsagankvinnorbara även mänutan en
hegemoni hierarkiskt systematiserar vissakritikinnebär av en somen
och beteenden överordnade andra. Kvinnoregenskaper, värderingar som

definierats bärare de underordnade egenskaperna, värdenahar som av
inneburit exkludering kvinnor påvilket haroch beteendena, en av

biologiska kön och oberoende vilka egenskapergrundval deras avav
kvinnor i realiteten haft. sig denintressen Utaneller avsägaattsom

feministiska samhällsförståelsen,grundläggande analysen i den kan det
värderings-inte delar den manliga hegemoninskonstateras mänatt som

andel flickor pojkarockså exkluderas. Det är större änsytem en som
Ändå finns inte så liten andel pojkarutanför idrotten. detstår en som

idrotten. Några undersökningar vilka skälen tillockså står utanför ärav
sig i idrotten eller lämnar den tidigare andrapojkar inte änatt engagerar

finns pojkarförefaller inte otänkbart detvi inte funnit. Dethar ävenatt
värderingar prioriteringar, det finnsinte delar idrotterns och attsom

exempelvis den sociala gemenskapen ochpojkar och män sättersom
prestation därför lämnaridrottsglädjen högre resultat och ochän som
kvinnors beskrivas.på det flickors och utträde brukaridrotten sätt som

Kolnes talar idrottens betydelse i konstruktionenLiv-Jorunn om av en
till Eric Dunningmaskulin könsidentitet. refererarHon attsom menar

maskulinitetenden hegemoniska premieras i idrotten. Meddet är som
maskulinitet maskulinitethegemonisk den ärtypmenas av som

dominerande i bestämt kulturellt sammanhang och konstruerasett som
ii relation till andra underordnade former maskulinitet och relationav

mOlofsson, 90f.E. 1989 s.
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femininitet Med denna analys skulle såledestill kvinnor och vissa
inte bärare den hegemoniska maskuliniteten, intemän är avsom passa

och därmed avvikare. Utåt förefallerin det deras valeget attvara vara
sluta och inte organisationen konstituerad på såär den intesättatt att
tillåter avvikelser från normen.

Risken med tala manlig således analysen bliräratt attom normen
essentialistisk och generaliserande avvisas inomsättett som man

Grundläggande för flertaletkvinnoforskningen. feministiska forskare och
teoretiker vi kan uttala utgå ifråndet enda och kvinnorsär äratt oss om

kvinnor inordnaserfarenheter, hur bemöts och i den sociala strukturen.
Biologiskt den enda säkra skillnaden inte föder barn.är män Inteatt
sällan blandas emellertid biologi och erfarenhet i debatten. Mansamman

kvinnor och på det ellermän det andrasäger äratt naturenav ena
sättet.

Ringetteförbundets erfarenheter och de erfarenheter utredningensom
tagit del vid kontakten med idrottande flickor och kvinnor, tyder påav

det finns slags vetskap hur förhåller sigdet och utifrån dettaettatt om
strategier för minimera riskerna för bli missgynnade. Flickorantas att att

kvinnor inom idrotten ofta viktigtoch det organisera sigsäger äratt att
och del organisationer och föreningar, de sägervara en av men

för flickorssamtidigt det och kvinnors förhållanden i dessa organisa-att
tioner hålla sigbäst med organiseringen iär formatt en egen av en

sektion i förening eller helt förening. På så harsättegen en en egen
bättre koll på hur medlen fördelas tilloch vilka ändamål, hursamtman

tilldelningen tider på anläggningar till.går kan påverkaMan ochav
direkt till exempelvis kommuner i kraft sin organisa-protestera av egen

tion och behöver inte gå via eller hoppas på någon skall föraatt annan
talan.ens

mKolnes, 1994 KvinnerL-J. toppidrett. Om kjön, kropp, seksualitetog og
Akademiskrelasjoner i toppidretten. avhandling. idrettshögskole.Norges

till Dunning,Kolnes refererar E. 1986 Sport male Theory,as a preserve.
Culture Society, 3,1.

Åström,Se exempelvis Gertrud 1995. flätomaMed i brevlådan. Riks-
idrottsförbundet.
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6 Sammanfattning med förslag

Fritid begreppär har ungefär hundra är på nacken. tillkomDetett som
i tid föränderlig och dynamisk. Vid förra sekelskiftet gicken som var
Sverige från jordbrukssamhälle till bli industrisam-att ett att ettvara
hälle. Människor flyttade från landsbygden till städerna tidenoch fick

tydligare indelning. Fabriksvisslan istället för solen talade detnären om
börjadags arbeta. Dagen blev styrd stämpelklockan istället förattvar av

den planeringen vad behövde Människor organisera-göras.egna av som
de sig i fackföreningar och politiska partier och krävde åtminstoneatt

del dygnets timmar skulle tid, fri tid. 8 timmarsen av vara en egen en
arbete, 8 timmars fri tid och 8 timmars vila. När fritid skapades som
begrepp benämnde det viktiga förändringar i människors liv, det ettvar
led i samhällets modernisering och professionalisering. Denna föränd-
ringstid hade olika betydelse för för kvinnor.ochmän

Jämställdhet begrepp har ungefär år25 på nacken. skapadesDetsom
också i tid dynamisk och föränderlig. Jämställdheten som var som
begrepp benämner den samhälleliga ordning ojämställdhet råderav som
och kännetecknas kvinnors underordning. Att eftersträvasom av
jämställdhet efterär förändring.strävaatt

Fritid begrepp erfarenheter.är Vilka kvinnormänssprungetsom ur
har liv sådant 8är timmars arbete följs 8 timmars fri tidett attsom av
och 8 timmars vila Vilka har det såmän Begreppet verkar ivara
behov översyn.av

Jämställdhet handlar relationen mellan könen. Jämställdhetom som
begrepp kvinnorsär erfarenhet tillkortakommanden ochett svar av
orättvisor. Detta begrepp verkar i behov konkretisering. Fritidvara av
och jämställdhet har sammanförts i Fritidsutredningen.
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Staten

undersökningar vitagit del och deutredningenstudierDe avsom
områdesamhälleligt viktigt ochfritidbildföretagit ettettav somger en

människan. Fritid däremotenskildavikt för den ärområde storav
förändringar i samhälleligadensker idagoutvecklat. Detpolitiskt stora

fritidsmöjlig-fritidsbehov ochorganiseras.Människorsfritidstruktur där
forskare. Detsjälva begreppet ärochheter förändras utmanas av

fritidens betydelseförståbedömning behovetutredningens attatt av
sammanhållenutarbetadet angelägetöka och ärkommer attattatt en

offentliga kanfördelningen defritidspolitik gör att resursernaavsom
förståelse och medutgångspunkt ochsamhälleligbredutifrånske enen
förändringarekonomisk dettatider ärfördelningsprofil. Imedveten av

politik vilketsammanhållen statligsådansaknassärskild vikt. Idag enav
utgå frånsin början kanområde redan frånpolitiskadettagör att

därförUtredningen föreslårdemokratisk bas.jämställdhet som en

i bidrag ochÖvergripande målskalljämställdhet statensettatt vara-
fritidsområdetinomövriga styrmedel

utgårfritidspolitik utformas och dennastatligriktlinjer för attatt en-
jämställdhetfrån

lösningar idag. skapandetsektorsövergripande IärBehovet stort avav
erfarenheter från olikaochfritidspolitik behöverstatlig representanteren

för sådanaIdag saknassamhället kommadelar samman. organav
föreslår därförUtredningendiskussioner.

fritidspolitik bildasstatligutarbetandetled i ettettatt enavsom-
statligarådet bör ingå såvälFritidsrádet.rådgivande I represen-organ,

idrottslig-erfarenhet kommunal-, ochmedrepresentantertanter avsom
folk-med erfarenhetverksamhet,kulturell representantersamt av

barn och ungdoms-folkrörelsearbetefolkhälsoarbete,bildning, samt
från jämställdhetFritidsrådet skall utgåarbete.

Kommunerna

förvaltnings- och nämnd-förändringpågår idagI kommunerna aven
fritidkultur och slåsförvaltningar förochNämnderstrukturerna.

förvaltningar. Det inämnder ochandra äribland berörs ävensamman,
majoritet de offentligafritiden bedrivs. Enkommunerna stor avsom
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inom fritidsomrâdet fördelas i kommunerna, idag ungefär tioresurserna
miljarder till fritid och sju miljarder till kultur. Det angelägetår att
kommunerna utarbetar sammanhållen fritidspolitik gören attsom
fördelningen de offentliga kan ske utifrån bredav resurserna en
samhällelig utgångspunkt förståelseoch och med medveten för-en
delningspolitisk profil. Kommunallagen utgår från likställighet mellan
kommunens medborgare. Jämställdhet delär likställighet.en av
Utredningen föreslår

kommunerna, i kommunallagens anda, utformaratt riktlinjer för- en
fritidspolitik utgår från jämställdhetsom

Av landets 288 kommuner har ungefär tredjedel genomfört fritids-en
vaneundersökningar varierande omfattning och utformning. Detav
innebär majoritet landets kommuneratt fritidspolitiska besluten tarav

ha ordentligt underlagutan vadatt kommunensett medborgare görom
och skulle vilja på fritiden.göra Många kommuner har trängden
ekonomi och tvingas till nedskärningar. Utan kunskap fritidsbehovom
och nyttjande kommunens fritidsverksamheter kan nedskärningar fåav
konsekvenser inte är avsedda eller önskade. Kunskap utgångs-som om
läget krävs medvetna förändringar ska ske. Utredningen föreslårom

kommunerna använder sig sådana instrumentatt ökarav- som
kunskapen fritiden, kultur- och fritidsvaneundersök-attom ex.

ningar genomförs vari jämställdhetsperspektivet ingår

Jämställdhet inteär fråga kan lösas bara jämställd-en som attgenom
hetsplaner utarbetas. Huruvida jämställdhet eller ojämställdhet skapas
beror vardagliga beslut i konkreta situationer. Jämställdhetspolitiken
har idag tydlig inriktning på konkretiseras i sakpolitiskaatt områden.en
Jämställdhet måste därför utgöra grundvalarna i kommunernasen av
budget- och planeringsarbete.

kommunernasAv sammanlagda kostnader för fritidssektorn går 70
d.v.s. 7miljarder, till anläggningssubventioner.procent, Majoriteten av

de anläggningar subventioneras har ojämställt nyttjande. Allasom ett
undersökningar pekar på flickor och kvinnoratt idag missgynnas.

Öppna verksamheter exempelvis fritidsgårdar ökar möjlighetensom
för ungdomar inte föreningsanslutnaär få del de offentligasom att av
medlen till fritidssektorn. Många kommuner har i besparingssyfte lagt

fritidsgârdar. De fördelningsmässiga och jämställdhetsmässiganer
effekterna sådana beslut viktigär fritidspolitisk fråga.av en
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fritidspolitik harjämställdhet attaspekterolikafinnsDet som enav
demöjligheter utövareellaskamän attochkvinnorbeakta gesom

såutformasmåstemiljöerochLokaler attönskar.defritidsverksamheter
derädsla rörupplever närkvinnorMångatillgängliga.ochsäkrade är

Utredningenjoggingturer.videxempelvisplatserensligasig som
därförföreslår

fritidspolitik görjämställdgenomförandetvidkommunerna enavatt- investeringarsåvälinförjämställdhetskonsekvensanalyser som
tilloch stödverksamhetmellan öppendriftsbudgetariavvägningar

föreningsliv

fysiskakommunalavid denjämställdhetskonsekvensanalyser görsatt- befintligatillbyggnationerochvidsåvälplaneringen, avom-
exempelvisnyproduktion,vidmiljöerochanläggningar genomsom

att:
i mindrefritidsaktiviteterochfritidsverksamheterförutrymme ges- boendemiljön;tillanslutningmedlokalerenklareoch

motionsspår iförläggasäkerhetkvinnorstill atthänsyn genomtas- ochgångvägarupplystalängsbostadsområden eller attnärhet av
sigkvinnor kännersåanläggningar planeras trygga;att

tillgängliga verksamheter;och lättolika öppnapå typersatsa av-

liknandetjejronder,s.k.kontinuerligt genomförkommunerna- miljönfysiskadenkrav påfastställerdärskyddsronder, o msman
välbefinnande och behovflickorskvinnors ochfrånutgår

ochutformningarkitektonisksådanidagharanläggningarMånga en
iaktiviteter kanfå äganågraellerendastlösningteknisk rumatt en

medanläggningarsynnerligen dyrapå ettexempelIshallarna ärdem.
kommunernasMajoritetennyttjande.könsmässigtmycket avsnett

Simhallar kanishall.fot isinaldrigharmedborgare somsessatt en
aktiviteter. DärvarierandetillmöjlighetDeishallarnas motsats. ger

ochsvenskarinföddakvinnor och män,gamla,ochungasamsas
och privataoffentligablandningarocksåfinnsinvandrare. Där av

anläggningenförmålgruppenishallskullelösningar. Hur ut omseen
anläggningarspålösningar ut-hittamedborgare Attalla nyavar

fritids-jämställdhetspolitiken inomkonkretiseringformning är aven
fritids-skapandetidelutgörakanDetta sägassektorn. av en nyen

kannivåstatligkommunal ochmellansamarbetepolitik, varför ett
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förändringarinspirera till dynamiska föreslårförordas. För ut-att
därförredningen

där för och kommunarkitekttävlingar utlyses representanter statatt-
för fram förslag till former fritidsanläggningarsamarbetar, att ta nya av

befintliga anläggningar för möjliggöratill ombyggnationeroch attav
alternativ användning

få politiskt förtroendevalda. de diskussioner försSverige har I som om
utveckling brukar behovet öka antalet människordemokratins attav som

framföras.någon form förtroendeuppdrag Kommunallagenhar av ger
för kommunerna förvaltningsformer variprövaattutrymme nya

kommunala anläggningarna skall hanyttjarna de utrymme.stortav
fördjupningenkan led i demokratin. Vid befintliga ochDetta ett avvara

anläggningar, där brett nyttjande möjliggörs,vid skapandet ettav nya
form förvaltning mångaskulle ochen av som ger nya grupper av

i det offentliga samtalet, eftersträvansvärd.människor rösten vara
Utredningen föreslår

i enlighet med kommunallagens 8 kap. 20 § självforvaltnings-att om-
kommunerna möjligheterna till för-prövaattorgan uppmanas nya

valtnings- och beslutsformer fritidsanläggningar eftersökaoch därav
bred medborgerlig och tvärsektoriell sammansättningen

förutsättning för människor ska söka sig till aktiviteter,En att an-
läggningar, föreningar de känner till Studierdem.äretc. att som
utredningen tagit del visar barn och frånungdomar socialgruppattav

två i föreningsanknutnaoch de deltar fritidsaktiviteter.ärett mestsom
socialgrupp deltar minst.Flickor i Det angeläget kommuner-ärtre att

fritidsutbud aktivt förs till dess medborgare och informatio-ut attnas
tillgänglig. Föreningar får kommunaltlätt stöd och det bordegörsnen
vikt föreningsformen tillgänglig fördärför görs ävenattavvara grupper

informationsverksamheti dagsläget inte delaktiga. En skulleärsom
ha verksamheterockså kunna öppna med exempelvis datastugor

anslutna till andra anläggningar.förslagsvis Utredningen föreslår

kommunerna förvaltningsövergripande funktionskaparatt somen-
arbetar uppsökande med för informerasamordnande och attansvar

och tillhandahålla fritidsutbudet i kommunernainformationom om

6 16-0130
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organisationernaojfentliga fl.Det gentemot m.

fritidspolitikEn statlig och kommunal utgår från jämställdhet måstesom
för kunna förverkligas ha sin motsvarighet i de medel detatt som
offentliga fördelar till organisationer och myndigheter försom svarar
olika sektorer inom fritidsområdet. Utredningen föreslår därför

övergripande mål ijämställdhet skall det offentliga stödetettatt vara-
samtliga nivåer till folkbildningen

jämställdhet skall övergripande mål på samtliga nivåerettatt vara-
inom kulturpolitiken

jämställdhet skall övergripande mål för offentligadetettatt vara-
stödet på samtliga nivåer till idrotten

jämställdhet skall övergripande mål på samtliga nivåerffettatt vara-
det offentliga stödet till ungdoms- och övriga organisationer

i dagsläget svårt uttala sig hurDet kunna de totalaär att om resurserna
inom fritidsområdet fördelas könsmässigt, eftersom den statistik som
organisationer myndigheter inom fritidsområdetoch har, inte alltid är
uppdelad på kvinnor könsdifferentieradoch En statistikmän. är en
förutsättning för fritidspolitik utgår från jämställdhet skaatt en som

föras. Utredningen föreslår därförkunna

erforderlig könsdifferentierad statistik skall krav videttatt vara-
återrapportering för myndigheter och organisationer på såväl central,

nivå, erhållerregional lokal statliga och kommunala bidragsom som

könsdifferentierad statistik förutsättning förEn statligär ochatten en
fritidspolitik utgår frånkommunal jämställdhet ska kunnasom genom-

föras, inte tillräckligt.det Undersökningar utredningenär tagitmen som
del visar det nödvändigt nå föreningarnas interna fördelningäratt attav

jämställt resursutnyttjandemedel de offentliga medlenettav om av
fritidsområdet ska kunna förverkligas. Fritidsaktiviteter lokala. Detär
innebär jämställdhet genomförasska måste föreningarna bliatt om

förändring. Från föreningshåll harbärare denna utredningen möttav
uppfattningen bland krävs tydliga signaler fördet hurärannatatt som

fritidspolitik utgår från jämställdhet kandet skall Envara. som ge
uppfyllda jämställdhetsmål.Bidraget kopplas tillsådana signaler.

myndigheterutgår ifrån ochUppföljningen de givna signalerna attav
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organisationer verksamheten inom respektiv område utifrånstyr
kvalitativa jämställdhetsaspekter. Folkrörelserna självständiga.är För
jämställdhetsarbetet det vikt dessa, självständigt,stor attvore av
utformade redovisningsformer möjliggör intern demokratisksom en
granskning de offentliga medlens fördelning könsmässigt.av

organisationer erhåller offentligt stöd utför kvalitativaatt som-
utvärderingar genusperspektiv verksamheten i föreningarettur av
och folkrörelser för behov uppföljningatt uppmuntras, att egna av
utifrån uppställda jämställdhetsmål, utveckla riktlinjer för tydligen
redovisningsform den interna medelfördelningen i föreningarnaav

Forskning och utvecklingsarbete

Utredningen har fritidsforskningen liten i Sverige.ärnoterat att
Forskning fritid med feministiskt eller genusteoretiskt perspektivettom
finns inte. l andra länder harnästan sådan forskning fått fotfäste ochen
utvecklat tänkande kring fritid. Ett område speciellt intresseett nytt av

forskning betydelsenär "skillnader"rör och hur jämställdhet ochsom av
jämlikhet kopplade till varandra.är Utredningen föreslår

medel till forskning flickors och kvinnors fritid medatt om ett-
genusteoretiskt perspektiv Forskningavsätts. socialt eftersattaom

möjligheter tillgodogöra sig de offentliga medlen förattgruppers
fritidsverksamhet Frågan bör aktualiseras i anslutninguppmuntras.
till den forskningspolitiska propositionen och kopplas till det
föreslagna forskningsprogrammet ideella sektornom

Ungdomsstyrelsen har bedrivit omfattande projektverksamhet kringen
stärka flickor i föreningslivet. Projekten har haft uttaladatt vilja atten

strukturer försvårargöra för flickor synliga. Flickorna blir bäraresom
förändring istället för bärare problem. projektetI framkomav av

behovet arbetsformer. Utredningen har från folkrörelsehållävenav nya
uppfattningenmött ungdomar vill ha andra organisations-att och

styrelseformer och gamla, traditionella styrelseformer böratt pro-
blematiseras.Utredningen föreslå därför

regeringen ställer till förfogande för lokal utvecklingatt resurser av-
nyskapande kultur- och fritidsverksamhet utgår från flickorssom
behov och finner aktiva former för detta. invandrarflickors situation
bör uppmärksammas
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välmående.människors hälsa ochförbetydelseFritid har storen
måstefolklageri dagsläget förframfört fritidForskare har storaatt

till-för upplevelsefaktorernaviktigastedeuppfattas avavsom en
främjar frisk ålderdom.fritidoch varieradfredsställelsei livet. rikEn en

socialtjänst ochsjukvård,initiativ tilllokalt plan tas attettatt-
frågor hurfritidssektornmedsamarbetarförsäkringskassa runt om

rehabiliteringsarbetefolkhälso- ochaktivtintegreras ifritid kan ett
möjlighet till fortbildningarbetetpersonal berörsoch att gessom av

perspektivutifrån dettakompetensutvecklingoch
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förslagenSammanställning av

Staten

bidrag ochövergripande mål iskalljämställdhet statensettatt vara-
fritidsområdet,styrmedel inomövriga

utgårutformas och dennastatlig fritidspolitikriktlinjer för attatt en-
jämställdhet,från

statlig fritidspolitik bildasi utarbetandetled ettettatt av ensom-
ingå såväl statligaFritidsrâdet. rådet börIrådgivande organ,

erfarenhet kommunal-,medrepresentanterrepresentanter avsom
medkulturell verksamhet,idrottslig- och representantersamt

folkrörelsearbetefolkbildning, folkhälsoarbete,erfarenhet från samt
skall utgå frånFritidsrådets arbeteungdomsarbete.barn och

jämställdhet,

Kommunerna

förutformar riktlinjeri kommunallagens anda,kommunerna,att en-
utgår från jämställdhet,fritidspolitik som

ökarsig sådana instrumentkommunerna använderatt somav-
fritidsvane-undersök-kultur- ochkunskapen fritiden, attex.om

ingår,vari jämstålldhetsperspektivetningar genomförs

fritidspolitikgenomförandet jämställdkommunerna vid göratt av en-
såväl investeringarjämställdhetskonsekvensanalyser inför som

tillverksamhet och stödavvägningar i driftsbudgetar mellan öppen
föreningsliv,

fysiskajämställdhetskonsekvensanalyser vid den kommunalagörsatt-
och tillbyggnation befintligaplaneringen, såväl vid av an-om-

nyproduktion, exempelvismiljöer vidläggningar och att:genomsom
fritidsaktiviteteri mindrefritidsverksamhet ochochförutrymme ges-

boendemiljön;anslutning tilllokaler medenklare

motionsspår itill kvinnors förläggasäkerhethänsyn atttas genom-
ochbostadsområden eller längs upplysta gångvägarnärhet attav

kvinnor siganläggningar kännerplaneras så trygga;att
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olika tillgängligapå och lätt verksamheter;öppnasatsa typer av-

kontinuerligtkommunerna genomför tjejronder, Liknandes.k.-
skyddsronder, där fastställer fysiska miljönkrav denpåman som

kvinnors flickorsfrån och välbefinnandeutgår och behov.

arkitekttävlingar utlyses, där för och kommunatt representanter stat-
forsamarbetar, fram förslag till former fritidsan-att ta nya av

läggningar och till ombyggnationer befintliga anläggningar för attav
möjliggöra alternativ användning,

i enlighet med Kommunallagens 8 kap. 20§ självförvaltnings-att om-
kommunerna möjligheterna tillprövaattorgan uppmanas nya

förvaltnings- beslutsformeroch fritidsanläggningar och därav
eftersöka bred medborgerlig och tvärsektoriell sammansättning,en

kommunerna skapar forvaltningsövergripande funktionatt en som-
arbetar samordnande och uppsökande med för informeraattansvar

tillhandahållaoch information fritidsutbudet i kommunen,om om

offentligaDet organisationergentemot m.

jämställdhet skall övergripande mål i det offentliga stödetettatt vara
på samtliga nivåer till folkbildningen,

jämställdhet skall övergripande mål nivåersamtligaatt ettvara-
inom kulturpolitiken,

jämställdhet skall övergripande mål för det offentligaettatt vara-
stödet på samtliga nivåer till idrotten,

jämställdhet skall övergripande mål samtliga nivåeratt ettvara-
för offentligadet stödet till ungdoms- och övriga organisationer,

erforderlig könsdifferentierad statistik skall krav vidatt vara ett-
återrapportering för myndigheter och organisationer såväl zentral,
regional lokal nivå, vilka erhåller statliga och komnunalasom
bidrag,

erhåller offentligtorganisationer stöd utför kvalitativaatt som-
genusperspektiv verksamhetenutvärderingar i föreningarett avur

för behovoch folkrörelser uppfiljninguppmuntras, attatt egna av
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jämställdhetsmål,utifrån uppställda utveckla riktlinjer för tydligen
redovisningsform den interna medelfördelningen i föreningarna,av

utvecklingsarbeteForskning och

medel till forskning flickors och kvinnors fritid medatt ettom-
genusteoretiskt perspektiv Forskning socialtavsätts. eftersattaom

möjligheter tillgodogöra sig de offentliga medlen förattgruppers
fritidsverksamhet Frågan bör aktualiseras i anslutninguppmuntras.
till forskningspolitiskaden propositionen och kopplas till det
föreslagna forskningsprogrammet ideella sektorn.om

regeringen ställer till förfogande för lokal utvecklingatt resurser av-
nyskapande kultur- fritidsverksamhetoch utgår från flickorssom
behov, finneroch aktiva former för detta. Invandrarflickors situation
bör uppmärksammas,

lokaltpå plan initiativ till sjukvård, socialtjänst ochatt ett tas att-
försäkringskassa samarbetar med fritidssektorn frågor hurrunt om
fritid kan integreras i aktivt folkhälso- och rehahiliteringsarbeteett
och personal berörs arbetet möjlighet till fortbildningatt som av ges
och kompetensutveckling utifrån detta perspektiv,
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Fördjupningsdel

rekreation kvinno-Fritid och ettur

perspektiv

NorlingIngemar
universitetGöteborgs

inom kommunalaFritidssektorn den minst utvecklade den verksam-är
Personalutbildning, forskning och professionell verksamhet inteheten. är

områdets betydelse och med verksamheterna inomutvecklad i nivå med
Även vid internationell jämförelsesocialtjänst och primärvård.skola, en

framstår bristerna tydligt.
80-talet framåt, visar den del tillvaronforskning, från ochNy att av

rekreation, mycket betydelse för med-betecknar fritid och har stor
välbefinnande, livskvalitet, skydd kanhälsa,borgarnas samtmot stress

vårdkonsumtion vårdkostnader Norling, 1995,positiv effekt på ochha
välfärds-1996. kan i dessa sammanhang förBetydelsen större änvara

ekonomi Norling, Sullivanfaktorer arbete, boende ochsom
Marklund, Norling, 1996.1995;

och kunskap gäller befolkningen i allmänhet och iDenna ännya syn
eftersatta eller diskrimineradegrad olika hindrade,högre grupper som

anhöriga med vårdansvar och ensamståendehandikappade, äldre, tungt
Norling, Schleien 1992.Persson, 1994; Bender,föräldrar Langeen,

fördelningspolitik bristfällig fritids-och speciellt inomJämställdhet är
fortfarande fleratill kvinnors nackdel. Kvinnor harsektorn och

hushåll, familj, anhöriga, blirbetungande roller inom hem och barn, och
hindrade och diskriminerade och kan inomi praktiken som grupp

funktionshindrade eller handikappade.betraktas Defritiden som som
fritid rekreation i sin livsstil för utveckla ochutnyttjahindras attatt -
livskvalitet och för för bristfälligbibehålla hälsa och kompenseraatt

och hem hushåll Henderson,i andra aktiviteter arbetestimulans som -
1994.1994; Langeen,Bialeschki, Persson,

privat fritidkvinnor i utsträckning utvecklarEffekten blir att stor en
serviceutsträckning utnyttjar samhälletsoch i liteni och hemmetnära
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med radFritiden blir inte fri kombineras andraoch utbud. utan en
vi frihetoch barnomsorg. Samtidigt sänktaktiviteter inom hem vet att

effekterna Shaw, 1992;minskar de positiva lsoegenkontrolloch -
1994.Ahola m

kvinnor/flickor inom fritids-och diskrimineringKönsskillnader av
början 80-olika svenska utredningar. Redan ibelysts isektorn har

iNaturvårdsverket studier fritidsverksamheten radgjordetalet enav
innehöll omfattande materiali storstad. Rapporternakommuner och ett

könsskillnader utveckling mätmetoderoch viktiga ochstora avomom
1986.både för kvinnor och Norling Jägnert, Menmänpassarsom -

speciella situation och behovintresse för kvinnorsdå fanns inget uttalat
gjordeKommunförbundet och del kommunerservice.stöd och enav

kommunalapå mycket ojämn fördelningstudier visade resurseravsom
kundeungdomar, där situationenkvinnor och Förmellan män. antas

exempelvis "Pelle och Stina"-studienvisade den s.k.bättre, attvara
97 och flickor med 23 isubventionerades medpojkar procentprocent

Blom 1981, Norling Gunnarsson, 1994.sina typiska aktiviteter m -
ledde till formuleringen 80/20olika analyserna i debattenDe av
80 gick till idrottbeskrev budgeten ochregeln. Den attatt procent av

befolkningen, framföralltlejonpart gick till 20denna procent yngreav
förofta med god utbildning och ekonomi. Intresset resultatenmän, var

"motståndet starkt" och åtgärderna uteblev.kan läsassvagt var
påtagligt intresseförst med denna utredningDet är ettnu som

fritid. diagnosenkommit för fakta och åtgärder angående kvinnors Den
deltagit i olika statliga utredningar fritid sedan 70-vi ställakan omsom

deltagit i kommunala planerings-talet, deltagit i forskningen och det
arbetet.

fritidssektorns politiker personalkan tyckas och underDet svagt av
verksamheten rättvis och professionell och80-talet inte göraatt attmera

dominera fritidssektorn så det förstlåta idrotten Men ärextremt. nu som
börjar få och allsidigt kunskapsunderlag med internationellvi starktett

anknytning förutsättning för värderingar,vilket är en en ny syn, nya
principer, metoder. Sen får ihåg mångamål och vi komma att stora,
viktiga aktiviteter för kvinnor inte aktivt, krävanderepresenteras ettav
föreningsliv, i Sverige också förutsättning.vilket kan vara en

bearbetningen forskningsmaterial ochI samband med svenskaav nya
forskarei kontakten med utländska har vi blivit övertygade denattom

refereras måsteforskning skall och bilda underlag, ha ochnyasom
tillförlitlig bild kvinnorskvaliteter för och användbarstörre att ge en av

fritidssituation Deem, 1992; Henderson, 1994; Shaw,komplexamera
1992. Detaljer dessa krav och refereras i kapitlet.synsättom senare
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Många svenska kommunal fritidsverksamhetrapporter ärom
vanligen starkt avgränsade till invånarnavad på fritiden,gör hur ofta
och ibland vad de intresseradeär En del omfattar olika åldrar,av.
uppdelning på kön, andra handlar ungdomar. Detta enligtmest om ger
den utländska kvinnoforskningen alltför ofullständigsnäv, och iblanden
direkt missvisande bild verkligheten.av

Den strategi vi använt fritidenär dynamisk,attnya oss av se som en
interaktiv där olika delar och deras relationer undersöks. Detprocess
kan innebära vi samtidigt undersöker:att

boendemiljöer och resurser
behov och motiv, motivation, intressen och livsstil
hinder
utövande, inriktning, omfattning, passivitet
effekter; kvalitet, inverkan hälsa, familjens sammanhållning,
vårdkostnader etc.

Denna modell ställer högre krav på stickprovens storlek, på metodernas
Standardisering och tillförlitlighet och den den statistiska analysen.
En tvärvetenskaplig blir därmed också nödvändig däransats betendeve-
tenskapliga, ekonomiska och medicinska aspekter invägs Norling,
1996.

På det kansättet vi med utbyggda effektmätningar inomex.
psykisk, social och fysisk hälsa vilka kvinnogrupper har kraftigtse som
sänkt hälsoläge och samtidigt vilka fritidsaktiviteter och stödjandese
fritidsmiljöer har eller liten betydelse eller vilkenstor relativsom
betydelse fritiden har jämfört med exempelvis arbete, boende, ekonomi
Norling, Sullivan Marklund, 1995.

Vi kan studera kvinnogrupper med vårdbelastningstor som ex-
empelvis de med hanikappade handikappade barn Vi kan också studera
arbetslösa, boende i segregerade miljöer eller lågt hälsoläge med
avseende på fritidens kvalitet eller vilka fritidsaktiviteter friskfaktorer

bedöms ha positivt hälsovärde Persson, Langeen, 1994;som Norling,
1996.

Analysen svensk kvinnoforskning inom fritiden räcker inteav som
underlag för och åtgärder.synsätt Kunskapen måste stärkas pånya
många olika viktigastesätt. Det är sammanfatta och jämföragreppet att
den omfattande utländska forskningen. Om de generella tendenserna är
likartade mycketär Vi kan också tydligare bristernavunnet. finnsse var
och uppfyller de metodiska krav utvecklats inom området.om som

WHO:s 38 hälsomål och principer för förebyggande hälsovård har
relevans. Viktiga stödjandestor miljöer och friskfaktorer måste
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förebyggandeochhälsolägeförbetydelseharidentifieras storsom
1995.Norling, Gunnarsson,folkhälsoarbetelokaltinominsatser

förebyggan-därhälsovårdpåWHO:sdärmed tillansluterVi synoss
insattabekostnadpåprioriterasskall sentåtgärderinsattatidigtde, av

tilltalande ochetisktpositivt,detVisjukvårdsåtgärder. meravaraanser
fritideninomlivsstiltillflickor/kvinnorhjälpakostnadseffektivt enatt

ochstimulerandefysisktochsocialtpsykiskt,allsidigt somärsom
blandvanligasärskilthälsoproblem äreffektivtskyddar mot som

huvudsakdet inuläget ärbenskörhet. I sentochdepressionkvinnor, t ex
sådantgäller,åtgärder attvetmedicinska trots att sominsatta som

lämpligapositivtpåverkaskanstressreaktionerochångestdepression, av
1996.Norling,1992;Sullivan,Norling,fritidsaktiviteteranpassadeoch

välbefinnandelivskvalitet,upplevd hälsaocksåhävdarWHO att som
hälsolägefysiskt ärochsocialtpsykiskt,bedömningarspecifikaeller av
överordnadeoch äranvändasbörcentrala begreppende somsom

detanvänderochdettafrånutgårVisjuk-frisk. avbegreppen oss
vilketSF-36,området;inomfinnsmätinstrumentetmodernaste som

länder ocheuropeiskafleraSverige,förstandardiseratnyligen är
1995.Gunnarsson,Norling,1994;Karlsson,Sullivan,Nordamerika

"geriatriskadenstuderakunskaperna ärstärka attsättEtt attannat
svenskakändainternationelltvisar. Detäldreforskningenfacit" som

ellermed brautmärker äldrei hög graddetvisarH-70-projektet att som- utmärksfriskainriktning. Deochkvalitetfritidenshälsolägedåligt är av
fysisk stimulans.ochsocialpsykisk,allsidig lagomlivsstil gersomen , mindreliknande harutbildning ochekonomi,bakgrundiSkillnader som

1992.Sullivan,Norling,betydelse
faktorerdel de styrviktig slutsats är att stor somEn avenannan

åtgärdernaturligapåverkbaravårdberoende ärochhälsoläge genom
därmedVi ansluteraktivering.fysisksocial ochfritideninom osst ex

vårt centralaochvår kroppblaktivitetsteorintill attangerasom
allsidig, lagomaktivitetsnivå. Utanvissbyggda förärnervsystem en

uppkommerhälsoeffekternegativaochfunktionernaförsämrasstimulans
1996.Norling,1992;Sullivan,Norling,

tillräckliginte fårsamhälletiocksåVi att storavet grupper
stimulansfysisklågfritiden. Förinomelleri arbetevarkenstimulans,

ungefär hälftenpensionärer ärBland85cirkahari arbetet procent.
inomkonsekvensernegativaradmedpassivafysiskt enextremt

WHO:sutifrånkostnader. Detta ärochvårdbehovhälsoläge,livskvalitet,
medicinskt.inteochproblempedagogiskthand ettförstaperspektiv i ett

hälsopedagogik, feffektivmedochtrenddennabrytariktiga ärDet att
optimal nivå,tillpassivafysisktdessafåfritiden,inom personeruppa
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och blir patienter inom sjukvården ochskadorna kommer deinnan
Norling, Sullivan Marklund, 1995.samhället för mycketkostar

det tilltalande, etiskt ochsåledes harDet synsätt ärär ett att mera
utveckling hälsa och livskvalitet hos kvinnorekonomiskt stödjaatt en av

inom fritid rekreationpositiva, tidiga insatser och avlastagenom -
sjukvård och andra insatta åtgärder.sent

principer teoretiskaintroduktion har rad fakta, ochI denna resone-en
sammanfattats på övergripande fortsättningenIsätt.ettmang mera

refereras mängd forskningsresultat på tydligare beskriversättettsomen
viktiga problem.dessa

Några inledande metodfrågor

"fritid " utgår ifrån vi fria från arbete och kan bestämmaBegreppet äratt
eftersomsjälva vad vi vill Begreppet bättre de oftaregöra. mänpassar

liv indelat i två roller; arbete och fritid. Kvinnor har dessutomhar ett
ofta fler eller uppgifter,roller exempelvis för barn, hem ochsom ansvar
hushåll, och kan därmed sällan sin fria tid. kanDetstyramera vara
fråga lyssna på radioprogram tycker samtidigtatt ettom man om som

till barn och lagar mat.serman
studera kvinnors fritid måsteFör andra begrepp föras in,att ex.

vilka effekter fritiden vilka aktiviteter bedöms viktiga ellerger, som
vilka hinder starka. genomgången den utländska forskningenIärsom av
diskuteras denna fråga i detalj.mera

Det finns andra också har sina svagheter. I den förrasomgrepp
läroplanen för grundskolan Lgr 80 kallades hela fritidssektorn för

vilket kvinnosynpunktidrott, högst olämpligt och missvisande.ärur
det vanligtNumer kalla kommunal fritidsverksamhet förär rätt att

"kultur och fritid " kulturella aktiviteter skulle något annatomsom vara
fritidsverksamhet. heller inte såDet kulturella aktiviteter,än är att t ex

eller har så omfattning eller betydelse jämförtteater, stormuseum
med andra aktiviteter särskild markering befogad. god sidaär Enatt en
med detta ologiska ordpar kulturella aktiviteter harår avsevärt störreatt

förbetydelse kvinnor för och kanske kan motverkaän män den
bristande jämställdheten. Fakta dessa frågor kommer längre fram iom
kapitlet.

minskaFör olägenheten med begreppet fritid har vi ofta förtatt rätt
in begreppet "rekreation fritidens" för betona effekter detMenatt mera.
har karaktär rehabilitering från sådant påfrestningar ellerav som



Norling174 Ingemar SOU 1996:3

bristande stimulans i arbetet och döljer aktiviteternas egenvärde.
såDessutom det i vårtär samhälle inte arbetar ochatt stora grupper

vi måste har och metoder dem. Dessutom deägnartermer som passar
fem-sjuarbetar bara sin totala livstid arbete. Därförprocentsom av

har vi i många sammanhang fört in beskriver miljö,termer som ex.
allsidig, optimal stimulans och effekter livskvalitet, psykiskt ellersom
fysiskt hälsoläge. detMen uppenbart vi behöverär bättre änatt termen
fritid. Engelskan oftastanvänder "leisure".

Eftersom forskningen kvinnors fritid begränsad och otillräckligärom
i Sverige, blir det viktigt dokumentera, sammanfatta och jämföraatt
utländsk forskning.

Denna dokumentation har påskett sätt:tre

sök i specialiserad databas, CAB International
sök i facktidskrifter Journal of Leisure Research, Leisuresom
Sciences, Loisir Sociétéet
kontakt med ledande f Karla Henderson, USA ochexperter, a
Rosemary Deem, England.

titlarDrygt 300 erhölls vid databassöket. flestaDe begränsatvar av
värde då de endast explorativa, diskuterade fallbeskrivningar ellervar
analyserade praktiska idrottsfrågor. 50-talEtt höll hög kvalitet och drygt
hälften dessa intressantaså de förts in i redovisningen ochattav var
tagits med i referenslistan.

Redovisningen utländskt och svenskt material uppdelatär på åttaav
rubriker:

fritidens betydelse
samhällsförändringar, traditioner och familjeroller
metodik
hinder
effekter
intervention olika befrämjande åtgärder-
forskningens starka och sidorsvaga

l Har vi professionell fritidsverksamhet och utbildning i Sverige
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Fritidens betydelse

fleraI visas livsstilen inom fritiden hos kvinnor mycketärrapporter att
viktig för hälsoläge och livskvalitet, viktigare mångaän andra delar av
tillvaron Coleman, Iso-Ahola, 1993; Moon-Hickman, 1992; Shaw,
1992.

fritid ochBra livsstil beskrivs Iso-Ahola allsidigt aktivav m som
både psykiskt, socialt och fysiskt, optimal lagom aktivitetsnivå,
livslång och med kvalitet framförallt egenkontroll perceived freedom
och positiv effekt på hälsoläge, livskvalitet och trivsel Coleman, Iso-
Ahola, 1994; Iso-Ahola, Jackson Dunn, 1994.

Samhället underskattar fritidens betydelse och kapacitet. Det tidtar
Ävenändra detta Henderson, 1995; Henderson, 1993. olikaatt

yrkesgrupper med anknytning till området har bristfällig kunskap och
underskattar betydelsen Holman, Epperson, 1984.

Fritidens betydelse på samspelet mellan kvinnorsstora ger en ny syn
Ökadarbete, familj och fritid. insikt hos kvinnor fritidens betydelseom

ökat intresse Shaw, 1992.ettger
Kvinnors värdering fritiden kan inte isoleras från situationen iav

flera andra roller inom hem-hushåll, arbete och vård. Kvinnor skiljer sig
här tydligt från Shaw, 1992. Samuelmän Shaw, 1992 skiljer här
personlig fritid familje-fritid,och där fritiden ofta kombinationär en

hushållsgöromâlmed och barntillsyn, lyssna på radio, till barnt ex se
och laga mat.

fritidDetta begreppgör dåligt förrätt beskrivaatt som attpassar
kvinnors liv. Tidsbudgetanalyser fungerar inte heller bra för kvinnor, fa
eftersom fria tidens aktiviteter flyter ihop med andra hör till vård,som
hem och hushåll. däremotMän har ofta två tydliga roller, arbete och
fritid Henderson, 1994; Shaw, 1985. Därför del forskaremenar en
Winslow, 1992 kvinnors " fritids"-situation också måste beskrivasatt
utifrån aspekter egenkontroll, mening, motivation, allsidig stimulanssom
och effekter hälsa och livskvalitet Winslow, 1992. Sedan detärsom
inte så viktigt stimulans eller effekter kommer från arbete, fritid,om
hemarbete eller Guilmette, 1992.annat

Det finns rad tidsstudier "visar" kvinnor i snitt har likaatten som
mycket fri tid Firestone,män Shelton, 1994. Det dennaärsom typ av
mansrollsanknutna studier döljer verkliga och avgörande könsskill-som
nader. Denna begrepp förutsätter kvinnor ochnär intetyp mänattav
arbetar eller så har de fri tid.sover
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till vi ofta använder begreppsparetflera anledningarDetta är atten
kvalitet effekt.rekreation anknyter till ochfritid-rekreation där mer
flera vid flerai Sverige har undersökts på ochFritidens betydelse sätt

80-talet undersöktes flera kommunala stickprov.tillfällen. börjanl av
nöjda med olika delar tillvaronfick bedöma hur deDeltagarna var av

ekonomi, fritid, hälsa, umgänge totaltarbete, boende, ettsamt som
Många jämförbara studierlivskvalitet s.k. global skattning. harmått på

gjorts utomlands.
variabeln "nöjdmultivariat analys gjordes den beroendeEn mot

visade sig då arbete och fritid hade högst och lika högtotalt". Det att
förklaringsvärde med livskvalitet. förvånade dåsamvariation Det

betydelsefull. ocksåfritiden kunde så Resultaten stämdemånga att vara
studier Norling, 1986.med amerikanska Jägnert,väl överens nya

hälsoundersökningarmetodik har i inom lands-Samma använts stora
Västsverige 1992-1994 med 12.000 deltagare. visartingen i Där detcza

bibehållit sitt förklaringsvärde samvariationsig fritiden höga medanatt
minskat. drag får fritid, och hälsa höga värdenarbetets I umgängestora

ekonomi låga.och arbete, boende och rätt
detaljerad gjorts på 8.000 ianalys har västkust-En närmare personer

materialet. följande förklaringsvärden i fritid 36,Denna procent:ger
ekonomi 22, 18,35, hälsa 34, arbete boende 16 med totalumgänge

59%.förklarad varians på Fritid förklarar hela 44+umgänge procent.
också gjorts rad egenskaper hos deltagarnaAnalyser har av en som

livsstil inom ochbakgrund ålder, kön etc., ANT, arbetsmiljö,matvanor
fritidens inriktning och kvalitet olika på ohälsa. Multivar-samt symtom

gjorts oberoende variableriata analyser har med dessa mått påmot
socialtpsykiskt, fysiskt och hälsoläge, allmänt hälsoläge livskvalitet

med internationellt standardiserat mått på dessa upplevdaett nytt
hälsofaktorer SF-36. Sullivan Karlsson har gjort sådan analysen
och vi citerar: "En rad analyser materialet visar fritidens kvalitetattav
och inriktning har hög samvariation med skillnader i hälsa enligt SF-36.

samvariation högst förDenna och högre bakgrundsvariablerär än som
utbildning livsstilsfaktorerålder, kön, och rökning ochmatvanor,som

Ävenliknande. arbetsmiljöfaktorerna samvarierar lägre fritids-än
faktorerna"

.Även visar sig fritidenshär det kvalitet har högst förklaringsvärdeatt
till olika iskillnader hälsoläge. Dessa värden gäller hela populationen,
kvinnor och 16-75 år. framLängre redovisas värden speciellt förmän,
olika kvinnogrupper medoch allmänna tendenser.samma

Vi har gjort vi beräknatanalys där samvariation förklarings-ochen
värde, uppdelat på och fyrakvinnor män åldersgrupper.över
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så får,samvariationgradefterboendearbete,rangordnarOm vi etc. av
ivärdeFritid får högstvärde.hälsa högstellerfritidför kvinnor,

45--24 år ochihögstår och65- näst25-44 år och gruppernagrupperna
64 år.

sedanoch falleråldersgruppenihögstfritidliggerFör yngstamän
åldersgrupperna.följandei de3till rang

betydelserelativmyckethafritiden kanantyder storResultaten att
väl överenstotalt Detta stämmerförkvinnor mänför änoch sett.större

forskningen.utländskamed den
Ex-olikadel försigändragivetvisbild kanDenna grupper.en

hindradeförbetydelserelativafritidensempelvis stiger grupper som
vårdansvaranhöriga medochsmåbarnsföräldrar tungthandikappade,

1994.Langeen,1995; Persson,Marklund,SullivanNorling,
bliroch bilden ännuresultatdessadraskanslutsatserFlera av

medkvinnogruppertill analysernaläggervitydligare när avsenare
viSammanfattningsvis kanroller.ochbakgrund,varierande resurser

för kvinnorbetydelse ävenmycketrekreation harfritidhävda storatt -
välbildDenna stämmerlevnadskomponenter.viktigaandrajämfört med

ocksåhävdarforskning. Dennautländski attmed denöverens som ges
yrkesgrupper näri olikasamhället ochunderskattad ikraftigtfritiden är

familjesituationlivskvalitet, hälsa,kvinnorsgällerdet mm.ex.
strategierfördelningspolitik,ochresursfrågorinsikt igodmedPersoner

underskattningdennaoch liknandesjukvårdenoch attinom hälso- anser
Nordamerika.iutsträckning äniSverige störreråder i än

Samhällsförändringar,traditionerochfamiljeroller

fritids-påverkargenerellti samhälletdominansochmakt settMäns
fa kommunernasSamhällets,på olikakraftigt och sätt.sektorn resurser

kvinnorochidrott. Flickortillhuvudsak mänsgår iför fritid, yngre
huvudsakdärför isysslarideologiskt ochochsocialtmateriellt,hindras

rekreationsaktiviteter Deem,privatfinansieradeochhembaserademed
1984.Epperson,1992; Holman,

ihop medflyttarkvinnorutövandetminskar närDessutom enunga
fritiden ochlivsstil inomsindrastisktoftaändrar rättDe anpassarman.

inte sinändrarbarnavård. Mänhushåll ochhem,roller inomsig till nya
Iso-Ahola,1989;1992; Horna,Deem,utsträckninglivsstil i samma

1992.Shaw,Jackson 1994;Dunn,
från1900-talet ändratsunderfamiljestrukturenHistoriskt så harsett

arbetsrelateradetydligamedarbetsgruppinstrumentell enatt vara
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roller till byggd på gemenskap Freysinger, 1994. Dennaen grupp
förändring har lett till fritid-rekreation fått Ökad betydelse Freysing-att

1995; Henderson, 1993; Shaw, 1992. Men märkligt så liggerer, nog
könsrollerna kvar hos många kvinnor från den instrumentella perioden
med huvudansvar för hem och barn de kanske arbetar.trots att

Jämställdheten långtär utveckladsämre inom fritiden inomän
arbetslivet. En del forskare fritiden används i dominansmänsattmenar
och förtryck för bibehålla fördelaktiga könsroller. Resonemangetatt har
framförallt kopplats till idrott Horna, 1989; Willis,1994.

Kulturella och religiösa traditioner kan bibehålla och förstärka dessa
kvardröjande könsroller W illis, 1994. Man kan i många svenskase
familjer och i vissa invandrarfamiljer inte deltar i hushållsar-att mannen
bete och skötsel barn, kvinnanäven arbetar och ärav om mannen
arbetslös.

Familjen står alltmera i för befolkningens fritid Holman,centrum
Epperson, 1984; Horna, 1989. Man beräknar åtta tio aktiviteteratt ärav
hembaserade. fårDetta naturligtvis rad konsekvenser. Resurser i ochen

hem och fritidshus,nära föräldrars fritidsintressen, könsroller och
fritid får betydelse, speciellt för kvinnorstor och barn.gemensam

Det finns traditionell uppfattning inom fritidsforskningenen att
fritidens inriktning och omfattning i huvudsak strukturellastyrs av
faktorer ekonomi, utrustning, anläggningar, avstånd och liknandesom
Norling, Gunnarsson, 1994; Norling, Sullivan, 1992; Norling, 1995.
En anledning till detta inomär område oftaatt ett mednyttman startar

studera sådant verkar viktigtatt och lätt mäta. Ensom att annan
anledning forskningenär startade inom sociologi,att är ettsom
strukturellt inriktat När forskningenämne. under år blivitsenare mera
tvärvetenskaplig har denna bild ändrats och blivit allsidig ochmera
nyanserad. Viktiga könsskillnader och deras orsaker har förtydligats. Så

har det visat sig inom både kvinno-t och handikappforskningenex att
materiella faktorer har relativt begränsad inverkan på fritidensen
inriktning och kvalitet Norling, Schleien Bender, 1993. kvinnorFör
verkar det så barnen fritidens inriktningatt i mycketstyrvara stor
utsträckning, större ekonomiän och avstånd Holman, Epperson, 1984;
Shaw, 1992. Studier kvinnor i segregerade områden i England visarav

mansdominans och könsroll haratt negativ inverkanstörre fritiden
MowLåTowner,materiellaän och sociala segregationsfaktorer 1994.

För vissa kvinnogrupper torde dock ekonomi och avstånd ha rätt stor
betydelse. Kanadensiska studier visar det finns äldreatt stora grupper
kvinnor överlevt sina och har så lågmän pension de knappastsom att
får något över till rekreation Guilmette, 1992. Samtidigt vi frånvet
geriatrisk forskning rekreationens kvalitet samvarierar särskiltatt starkt
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Norling, Sullivan, 1992. Problemet försvårashälsoläget för äldremed
1992.ytterligare handikappade kvinnor Traustadottir,för

tidenKvinnors många roller eller funktioner sällan räcker till.gör att
aktivitet får från någon uppgift oftafri tid och självvaldEn tas som

visar förviktigare. Studier arbetstidsförkortning detbetraktas attsom av
till tid för barn, hem och vård anhöriga.kvinnor ofta leder Förmera av

fritid 1992.blir det ofta utökad Shaw,män
Minskade samhällsresurser för fritid och fortsatt prioritering mänav

olika kvinnogrupper hårt, speciellt det gäller aktiviteterdrabbar rätt om
speciellt viktiga för kvinnor Deem, 1992; Shaw, 1992. Här kanärsom

vi hänvisa till svenska materialet visardet friluftsliv,t attsom ex
trädgård, djur, kultur, bibliotek, musik och hobby medumgängesamt

har speciellt betydelsesläkt och för kvinnors hälsa ochvänner stor
Gunnarsson, 1995;livskvalitet Norling, Norling, Sullivan Marklund,

1995.

Metodik

Fritidsforskning speciellt inriktad på kvinnor har bara pågått från början
80-talet 1993; Shaw,Henderson, 1992 oftaDet så inomärav nya

forskningsfält studierna blir sökande viktigastede frågornaäratt var-
Fallbeskrivningar, explorativ och kvalitativ metodik blir vanligt under

första period. Tvärvetenskaplig samverkan kommeren senare.
Databassöket illustrerar detta tydligt då delen materialet harstörre av
explorativ karaktär. Detta bra det gäller identifieraär när deatten

frågornaviktiga och Chansen ökar vi detägnarattprocesserna. oss
viktiga och det för kvinnor unika Henderson, 1994; 1993.

mindreMen det bra det gällerär resultatens tillförlitlighetnär och
användbarhet i samhällsplanering och verksamhet. Några fallbeskriv-
ningar eller djupintervjuer eller enkät till 30 studenter påex. en

institution kan goda uppslag och hypoteser,närmaste kanskeärge men
inte så lämpligt komma tillmed Kommunförbundet eller statligatt en
utredning.

Flera de ledande kvinnoforskarna Henderson 1994, Shawav som
1992 och 1992 skriverDeem mycket metodfrågor. vill medDeom

förbättradetta och påskynda forskningen och utveckla metoder som
bättre målgruppen. finnsDet anledning till detta eftersomstorpassar
definitioner, begrepp, metoder och modeller utgått från ochmäns synsätt
erfarenheter.
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metodiska erfarenheterna, kraven ochDe rekommendationerna kan
sammanfattas i följande sju punkter:

mätningar nödvändiga förHolistiska fullständigt återgeär att mera
kvinnors fragmenterade totalsituation med flera samverkande roller.
"Holistisk" kan innebära undersökning bör fånga både fritid,att en

familj, hus och hem, dvs roller fritidensarbete, påverkarexterna som
inriktning och kvalitet.

En innebörd samtidigt studera hela fritidsprocessen frånär attannan
bakgrund, behov-motiv, intressen, hinder, utövande tillresurser,

effekter.
tredje betona kvalitativ metodikEn djupintervjuerär iatt ettsom

första eller använda sammanfattande upplevelser trivsel,attsteg som om
nöjd, upplevd livskvalitet. Då får kvinnan i fråga självär bedömaman

och olika erfarenheter till helhet.väga samman en
Kvantitativa metoder kvalitativ bedömning bas kan döljautan en som

viktiga tillstånd och i kvinnors liv och felaktig bildprocesser ge en
Henderson, 1994; 1995; Shaw, 1985.

Tidsbudgetmätningar tidigare ofta felaktignämnts bildger som en
kvinnors fria tid, fa kraftig överskattning. Att fri från jobbetav en vara

på helgen, ha hemsysslor till kl. 10 på lördag och sedan medpromenera
barnet mellan 10 och 14 samtidigtoch handla, innebär knappast att
denna har haft fritid i fyra timmar. Ofta undersökningarnamamma ger
ändå det blir 4 timmar, d.v.s. lika förmycket äratt som mannen som
borta tid och spelar tennis. På detta flerahar studier felaktigtsättsamma
kommit fram till kvinnor och har lika mycket fri tid Firestone,mänatt
Shelton, 1994. Fri den egentligen förstär jag får bestämma självom
vad jag vill Henderson, 1995; Shaw, 1985.göra

Fritidsvaneundersökningar har ofta så små stickprov måtten påatt
intressen och utövanden uttrycks i medelvärden för könen tillsammans
och kanske för alla åldrar, 16-75 år. Bakom dessa siffror kan döljaex.
sig köns- och åldersskillnader. Det svenska materialetstora som
redovisas aktiviteters hälsovärde illustrerar detta. Exempelvis liggerom
det bedömda hälsovärdet i för kvinnors jakt fiske på 2 procentiprocent -
åldern 25-50 år. Motsvarande siffra för dryga 20män är Attprocent.
beskriva detta med 10 blir missvisande på många sätt.procent

anläggningsidrottFör åldersförändringarnaär likasåextremt stora,
könsskillnaderna. Värdet för flickor 15-19 år tolv ochär gårprocent

noll redan vid 35 år.nästan De svenska siffrorna visar könsskill-mot att
nader och åldersförändringar regel undantag. Grovaär änmera samman-
fattande mått kan få det inte finns några köns- ochatt atttrooss
åldersskillnader och kvinnor har lika bra fritidssituation mänatt en som
Henderson, 1995; Shaw, 1985.
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komplexai fritidenssällanråderverkanorsakkedjorEnkla av -
dynamisk,1994HendersonenligtDet ärsituationer. ensnarare

Exempelvissamvarierar.iolika delardärinteraktiv processenprocess
börjarmotion,förintresseökatäldretillfritidsrådgivning mankan ge

klaraförmågaochintressefårförbättrad hälsa, attfårgymnastisera, mer
svårthärsällskapslivet Det är atti etc.själv, kommersig ut mera

uppenbartdetverkan. Däremot är attochorsakvad ärbedöma som
undertidsföljdiellersamtidigtminskarochökarbeteendenolika

interaktiva.ochsamvarierar ärdegång,processens
för kvinnor. Det ärkompliceradinnebörd ärFritidsbegreppets mer

sammanblandning medfritidsbeteendeavskilja utansvårt rentettatt
inte såFritidsbegreppethushåll.vård ochi arbete,roller passarexterna

3210, 15,kvinnorförbra
kanManoch synsätt.begreppföreslår andraforskareFlera ex.

aktivitetend.v.s.omoptimal stimulans,fritiden ibeskriva gertermer av
arousalteorinenligtstimulans,socialochfysiskpsykisk,lagom som

överlevaförstimulansallsidigadennaVi behöver attbasbehov.utgör
olikamotståndskraftochhälsolägebrabibehålla motmå bra,och ett

ochaktiviteterolikamellanvi suddakan gränsernapåfrestningar. Då ut
Detvårdarbete.ochfritid, hem-ocharbetemiljöer,stödjande ex.

Hender-intestimulans,allsidig, lagomfårblirintressanta varmanom
1992.1989; Shaw,1994; Horna,son,

procent får85arbetandede flestasigvisatharDet att vuxnat ex
mångai arbetet,stimulans rättbelastning ochfysisk attotillräcklig

hushållsarbete kanhem- ochfritid ochpassivfysisktkvinnor har atten
rekommenderasnivå med vadistimulanstillräcklig fysisk somsomge

1994;Iso-Ahola,hjärt-kärlsjukdom Coleman,förgrundskydd ex.
1994.Henderson,

ochupplevelserbetonakvinnors fritidanalyserviktigt i attDet är av
sammanblandad medfritid ofta ärkvinnorsEftersomvärderingar. mera

olikasjälva bedömakvinnormåsteföraktiviteter män,änandra
hälsa,exemeplvis förolika avseenden,värde imiljöersochaktiviteters
1992;Sullivan,Norling,utvecklingbarnensavkoppling ellertrivsel,

iupplevelser harolikatolkningen1995. DenNorling, senareavegna
stresseffekterförbetydelse,avgörandeiblandochforskning stor ex.

hälsadefinierarlinjen, ochgått på denWHO harhälsoläge.och som
i olikamårhur honbedömningindividensenskildaden avegen

instrumentetmodernaste1995. DetNorling, Gunnarsson,avseenden
bedömningindividenspå36, byggerSFhälsa,för mäta avegenatt -

hem,inflytande på arbete,derasochfunktionsinskränkningarhälsoläge,
1994.fritid Sullivan, Karlsson,
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Forskarna framhåller, tidigare nämnts, förändringar ochattsom
skillnader under livscykeln bör analyseras. En hel del viktig kunskap om
kvinnors situation kommer inte fram Deem, 1992; Hultsman,annars
1993; Iso-Ahola, Jackson Dunn, 1994.

Exempelvis ålderskurvorna för fritidsaktiviteters hälsovärde i detger
svenska materialet viktig information könsskillnader, vilkany om
aktiviteter specielltär viktiga i olika åldrar, vilka livslångasom ärsom
eller kortvariga. Persson Langeens studie 1994 visar vilka fritids--
aktiviteter har särskilt högt eller lågt hälsovärde för den åldersgruppsom
föräldrar till handikappade barn yngre mödrar har kraftigt sänktsom
hälsoläge. Denna kunskap kan bli bratyp underlag för råd, stöd,av
förebyggande hälsovård Holman, Epperson, 1984; Norling,mm
Gunnarsson, 1995; Norling, Sullivan Marklund, 1995; Norling,
Schleien Bender, 1993.

Internationell samverkan rekommenderas Deem, 1992; Norling,
Schleien Bender, 1993. Eftersom forskningen har så liten omfattning
i förhållande till områdets betydelse och så komplicerad,är blir det extra
viktigt samverka. Databassök, konferenseratt och projektgemensamma
är exempel samverkan.

De sju rekommendationerna har följts så långt möjligt i bearbetning,
analyser och liknande det svenska materialat.av

Hinder

Hinder inom fritiden områdeär ägnasett i kvinno-stortsom utrymme
forskningen. Bakom ligger strukturalistisktett synsätt fritiden iatt
huvudsak samhällets ochstyrs materiella hinderav bristresurser påsom
anläggningar, utrustning och ekonomiskt stöd. En utvecklad tvärveten-
skaplig forskning har tagit in hinderaspekter på individnivå, lågtt.ex.
självförtroende eller otillräcklig kompetens och gruppnivå, ex-
emeplvis hänsyn till familjen eller sakna intresserad kamrat Firestone,
Shelton, 1994; Harrington, Dawson, 1995; Jackson, Witt, 1994; Shaw,
1992; Traustadottir, 1992.

Kvinnoforskningen hävdar hindermönstret föratt kvinnor inom
fritiden är komplicerat ochextremt svårtolkat Freysinger, 1994;
Henderson, 1994; Hultsman, 1993; Shaw, 1992. Det framföralltär
denna mix och inre hinder komplicerar.yttre Det kanav som ettvara
samtidigt verkande mönster inre hinder osäkerhet och otrygghet,av som
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ochhem-anhöriga,barn,tillhänsynsociala yttre somman,som
service.kommunalochtillgänglighetbrist påarbete,hushållsansvar,

liknandedjupintervjuer ochstudier,kvalitativaförstDet genomvar
fritidsvaneundersök-förtydligades. Enklakomplexadetta mönstersom

Henderson,situationerkompliceradesåinte mätaningar klarar attav
1994.1993;

kvinnoforsk-så visarbetydelserelativaolika hindersgällerdetNär
Bender,SchleienNorling,handikappforskningenmedningen i likhet

despeciellt viktiga ochpsykiska hinderindividuella är1993, att
vårdrollethics"speciellt "careframhållsöverskattade. Härmateriella

mycketfritid ipåverkar kvinnorsochhinderideologi.och Detta styr
1993;1994;1992; Henderson,Deem,i litenutsträckning och mänsstor

Shaw, 1992.
kvinnorförändringar förlivscykelns olikabeskrivsfleraI rapporter

sittsällanändrarflyttaroch Närmän. ungtett mannensammanpar
minskarförändringar. Honmedan kvinnan göraktivitetsmönster stora

ochaktivitetertidsödande, långvägaofta medslutarfritidsrepertoar,sin
familjii rollernain dehembaserade kaniställetökar nyapassassom

1989.1984; Horna,1992; Holman, Epperson,hushåll Deem,och
kvinnor,rad hinder förförtryck skaparochmaktMäns ex-en

och familjerollerna,medverka i hem-jämställtempelvis inte attatt mera
politiskt drivaochkommunaladesig detkapa attmesta resursernaav

prioriteradeförsämrar kvinnorsspecielltneddragningarigenom som
1992;och musiklokaler Deem,bad, motions-bibliotek,fritid, som

1994.Mowl, Towner,
obligatoriska,barnenofta aktiviteter meduppleverKvinnor utansom

därmedalltså inte fri tid ochperceived freedomlågegenkontroll
aktiviteterutsträckninglångtuppfattar ihälsoeffekter. Män störresänkta

till högaktiviteternafritid och oftariktigbarnenmed styrsom
visatocksåfritid med barnen harsig själva.egenkontroll för Mäns

1992;delen effekter Deem,positiva effekter seradsig ha omen
1992.1989; Shaw,Freysinger, 1994; Horna,

10-15-årigastarkt från ochhinder skiljer sigUngdomars vuxnas
och ledaresi betoningen föräldrars16-20-åringars,flickors från ex. av
1993.också markant Hultsman,skiljer sigMotiven bakomroll.

verkarskilja på sådanakvinnors hinder börgällerdetNär somman
initiativboendemiljö, föräldrars-fasen, exempelvispå"före "prövaredan
Shaw,intresseradehinder bromsar utövastimulansoch attsamt som

1992.
utländskdokumentationen, omfattandeirefererasfinns,Det ensom

Mätmodellerna harinom fritiden.hindrasforskning kvinnorhurom
ochekonomiavstånd, tid,hinderinnefattat materiellayttre som resurs,
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inre självförtroende, attityder, kompetens, motivation, socialt stödsom
och familj. Men mätmodellen innefattar också hinder utanför fritiden

påverkar kraftigt, arbetsroll, vårdroll och roller ellersom ex.
funktioner inom hem och hushåll.

Svenska studier kommunstickprov Norling, Jägnert, 1986 ochav
olika funktionshindrade Norling, Schleien Bender, 1993av utan

uppdelning kön, bekräftar i de utländska resultaten,stort attex.

psykiska och sociala hinder särskilt viktigaär
materiella hinder inte så viktigaär tidigare trottsom man
antalet hinder starkt relaterat tillär negativa effekter
olika aktiviteter olika hinderkänsligaär och livslånga, blirt ex
aktiviteter med höga fysiska krav kortvariga
hindrens effekter i utsträckning inre gradstor styrs av processer som

inre motivation och intresse, kompetens och förmåga handskasav att
med hinder coping.

Ur kvinnoperspektiv kan dessa resultat innebäraett att
eftersom kvinnor har fler hinder får fritidenän män försämrad effekt
särskilt hindrade kvinnor, småbarnsmammor, måste ändraex.
inriktning och omfattning på utövandet för minska avstånd, tider,att
välja mindre hinderkänsliga aktiviteter Alltså avanceradmm. en
copingteknik.
Här kan belysa med svenska resultat framtagna förnya ut-

redningen. Hemarbetande 25-44 år, har förhöjda hälsovårdenmammor,
inom hembaserade aktiviteter hobby, djur, trädgårdumgänge, ochsom

inomsänkta föreningsliv, motion, idrott, nöjen, bollspel, d.v.s.aktivite-
barn och på avståndstörreter utan

kvinnor med hälsolägesämre har livsstil inom fritiden ären som
passiv och utmärks inriktningstörre på låghindrade,mera som av

lågstimulerande aktiviteter TV, spel och musiklyssnandesom
hindrade småbarnsmammor, handikappade ochmera grupper som

anhöriga med vårdansvar, har sänkt hälsoläge psykiskt,stort socialt
och fysiskt och
dessa hindrade blir särskilt bra hjälpta fritidsrâdgivning,grupper av
fritidsutbildning, terapeutisk rekreation och jämställdhetstörre i
könsrollerna, materiellaän åtgärder. Se också Norling,snarare av
Sullivan, Marklund, 1995; Persson, Langeen, 1994.
tidigareDe svenska studierna hinderfrågan allsidigttarsom upp mera

förstöd dessa internationellt förankrade resultat, analyser ochger
konsekvenser.
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mångaofullständig bildlikafulltstudierdessaMen avenger
kvinnoforskningen harhindersituation. Denkomplexakvinnors nya

ochomfattandelångthinder ärkvinnorsvisatövertygande att mera
undersökningartidigarevisatocksåharDenförkomplexa män. attän

ochvärderingarochfritidssituationfrånutgått mänsmycketalltför
hindersitu-unikakvinnorsfångat inintemetodikdärmed använt somen
inriktning,fritidenspåverkarfritidenutanförrollerolikamedation som

kvinnorsvisarShawochHendersoneffekter. Deem, attochomfattning
vårdinomrollerhögprioriterademedsamordnasofta måstefritid av

hushåll.ochhemanhöriga,ochbarn
fritid.och DettaarbetebeståendelivsstilenklareoftaharMän aven

ikvinnordär störrearbetstidsförkortningpåreaktionernaisigvisar t ex
näraktivite-dvsfamilj och hem,för barn,insatsernautsträckning ökar ut

egenkontrollhögfritid medsinökaregenkontroll och mänmed lågter
1985.Shaw,1995;1994;Henderson,1992;Deem,

Effekter

orsak-verkan-samband.otydligtiblandredovisas hareffekter ettDe som
frågaoftadetkanfrågandet här ärkompliceradede varaI omprocesser

samtidigtkansin motionökarkvinnorsamvariation, somex.om
Hurhjärt-kärl-sjukdomar.ochmotståndskraftökadutveckla mot stress

specielltsvårt säga,sammanhanget ärifungerar attorsak-verkan som
hushållsarbete.ochbarnpassningiparallelltskerkanskeändringar

resursfritidsprocessentidigarebeskrivits övermodellDen som -
effekterutövandehindermotivation/intresseexponeringbehov ----
verklighe-förenklinggivetvissista fas. Detta äreffekthar avensom
integrationhälsa,effekternabetoning deoch stora ex.somten aven

rehabilitering.och
iinneförändringarhandlaocksåkanEffekterna processen,om

medhandskasförmågaökadfler intressen,motivation, atthöjdt.ex.
coping.hinder

effekterviktigaradredovisarforskningenutländskaDen aven
kvinnor.fritidsverksamhet hos

ökadoberoende,ökatredovisaseffektersocialapsykiska ochBland
ochgemenskapförbättradegenkontroll,självständighet och mera

Även motståndskraftökadfriskfaktorer.viktigapositiva värderingar, alla
långtidseffekterochkort- rapporterasbådemedbuffringmot stress
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Coleman, Iso-Ahola, 1994; Freysinger, 1995; 1994; Holman, Epperson,
1984; Shaw, 1992.

Ökad upplevd frihet och egenkontroll i sin förbättrattursom ger
hälsoläge och minskad hinderkänslighet Coleman, 1993;rapporteras
Holman, Epperson, 1984; Shaw, 1992.

Fritidsutbildning kan utveckla inre motivation i sin förbättrartursom
coping och i sin förbättrar hälsoläge Coleman, Iso-Ahola,1994;tursom

1992.Deem,
Depression, dubbelt så vanligtär hos kvinnor, påverkas positivtsom
fritidsrådgivning Moon-Hickman, 1992.av
Speciellt intressanta resultat redovisas angående effekter familjens

funktion. Bra, anpassad fritid har stark effekt på familjensextremt
sammanhållning, stabilitet och trivsel. Fritiden fick betydelsestörst i
jämförande studier olika prövade verksamheter Coleman, 1993;av
Russionello, 1991.

Särskilt fritid inom familjen kan ha positiv effektstorgemensam
sammanhållning, hälsa och liknande. detMen skall i lagomvara
omfattning, d.v.s.en U-formad samvariation Freysinger, 1994; 1995;
Holman, Epperson, 1984.

Gemensam fritid viktigare för kvinnorär för och individuellän män,
eller parallell fritid, TV-tittande, negativt förär kvinnorex. mera
Freysinger, 1994; Shaw, 1992.

finnsDet sålunda förstöd "The family that plays together,tesen
together Freysinger, 1994.stays

När flyttar ihop ökar ofta kvinnan fritid och minskarpar gemensam
individuell och parallell fritid medan oftare bibehållermän individuella
aktiviteter utanför familjen Horna, 1989; Shaw, 1992.

Ett viktigt resultat i sammanhanget fritidär med barnenannat äratt
speciellt viktigt för fader. Det blir ofta den viktigaste kontaktytan och
påverkar trivseln i äktenskapet Freysinger, 1994; Russionello, 1991.

När det gäller fritidens betydelse för äldre kvinnor och handikappade
kvinnor så visar det sig ökat och syssla viktigamedatt attansvar
intressen, och djur, harväxter positiv effekt på hälsolägetex.
Guilmette, 1992; Traustadottir, 1992.

Den utländska forskningen pekar på vikten studera särskiltattav
hindrade kvinnogrupper. WHO för liknandeutsatta, ett attresonemang

hälsosatsningar borde koncentreras framförallt till de 25 medprocent
lägst hälsoläge Norling, Sullivan Marklund, 1995.

finnsDet här också parallell till forskningen funktionshindradeen om
och utvecklingen handikapp, där hindren först blir allvarliga närom av

hindrarde i fråga utföra de handlingar behövs förattpersonen som
överlevnad och liv med acceptabel livskvalitet.utvecklaatt ett
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Kvinnor till den grad hindras alla sina roller de fårattsom av
allvarligt sänkt hälsoläge och knappast har någon fritid alls, hör i

handikappade.praktiken till gruppen
Tidigare i olika undersökningar aktiviteterhar analyserat vadman

samtidigt kvalitet effekt.gör undersöka eller Vad görutan attman man
underordnad betydelse.kan Det avgörande utövandet fårär attvara av

positiv effekt, det exempelvis psykisk socialoch stimulans,en ger
förbättrar hälsan och trivsel i familjen.

För få allsidig bild fritidsbeteendet "dynamiskatt meraen av som en
och interaktiv process har vi i de refererade undersökningarna och i
internationellt samarbete utvecklat enkel modell där olika mätningaren

perspektiv ingår Norling, Gunnarsson, 1994;och 1995:
Resurser/miljöer Bakgrund/behov lntressenlmotivation Hinder

Aktiviteter Effekt
olika datamaterialI analyser och i utländsk forskning kanav man se

smala tvärsnittsanalyser några delar i kan ofullstän-att av processen ge
bilderdiga och ibland missvisande verkligheten.av

Hinderstudier kan visa brist på och tid högst frekvensharatt pengar
gäller angivna hinder. Alltsådet de särskilt viktiga åtgärda.när är att

samtidigt undersöker fritidensMen kvalitet kan vi kanskeom
upptäcka dessa hinder har lågt förklaringsvärde det gällernäratt
skillnader i kvalitet, hur nöjd Det kan visa sig andraex. man vara

påverkardelar i låg motivation eller kompe-processen som mera, ex.
tens.

det gäller hinder specifikt så visarNär denna analysertyp attav
materiella hinder utrustning och har mindre betydelse änsom pengar
psykiska och sociala. Dessa resultat kan underlag för ändradvara en
strategi mindre satsning på materiellt stöd och på utbildning,t ex mera
rådgivning och socialt stöd. förändringDenna inomär vägtyp av nu
handikappomsorg Norling, Schleien Bender, 1993 och tillstöd
anhöriga med värdansvar f kvinnor Persson, 1994.Langeen,tungt a

Modellen kan också hjälpa gå in djupare och tidigare iattoss
fritidsprocessen. Så har det visat sig väl utvecklad inre motiva-t attex
tion och starkt intresse för ridning eller fiske minskar olika hinderst ex
negativa inflytande. Dåligt väder och kostnader får liten effekt på den
verkligt intresserade. Det kan både billigare och effektivare medattvara
pedagogiska utveckla inre motivation med ekonomiska ochän attgrepp
materiella satsningar försöka få bort hinder Norling, Schleien
Bender, 1993; CEFOS, 1995.

motivation påverkarTypen delar i Långt flerav senare processen.
kvinnor prioriterar gemenskap inom fritiden,än män och närtvärtom

gällerdet tävling-konkurrens och hård fysisk ansträngning. Detta gör att
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sig till aktiviteter med gemenskaputsträckning sökerkvinnor i större
ingå igemenskap kommerutövandet såeller formar störreattatt

Gunnarsson, 1994.utsträckning Norling,
i Rosenbad 31utredningens konferensföreläsarna vidFlera av

Henderson betonade ocksådiskuterade frågan. Deem och1995oktober,
påverkade kvinnors upplevel-gemenskap och socialt stödinslagetatt av

Weiss i Oslo förillustrerade med Grete loppetFastingmening.se av
tävling och fysiskkommit i förgrunden ochhar gemenskapkvinnor. Där

nedtonats.ansträngning
frekvens motiverade"nedanstående kurvor "högtVi kan överse av

i alla åldersgrupper Norling, Jägnert,könsskillnaderdet äratt stora
för män.för kvinnor och streckadelinjer1986. Heldragna

ansträngningFysiskMotiv
Tävling/spänning2. "
Gemenskap"

iâø-øøä.
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in effekt-förståeligt vi läggerexemplet blirnorska ettDet ommer
olikakönsskillnader i värderingenredovisasframperspektiv. Längre av

könsskillnadervisar sig närhälsoeffekt. Detaktivitetstypers storavara
gemenskapsaktiviteteridrott ochhälsovärdet hosbedömdagäller detdet

hålsovärde.gemenskap har högtlågt ochtävlingstyp haridrottdär av
samspelet mellantydligt"sällskapsdjur" illustrerarAktivitetstypen

ochHundar kan ha1990.kvalitet Norling,ochaktivitet tex storam
socialadepression och ångest,dämpadpsykiskaallsidiga effekter; som

effekter och bättremedicinskamed radstödutökat socialt ensom
rörlighet ochökad kondition,fysiskafamiljen,sammanhållning i som

blodtryck och förbättradsänktmedicinskavårdberoende,minskat som
inte baraeffekter kommerstressjukdom. Men dessavidrehabilitering av

värderar ochförutsätterRekreationseffekternahund.ha attatt manen
tillsammans med hunden.och sakerpositivttolkar hunden gör

framgåri sammanhangetrelevansDjur harexempletAtt av
vissaför olika kvinnogrupper. Förhälsovärdeålderskurvorna över

KulturDjur lika högt hälsovårdeharkvinnogrupperhindrade somyngre
anläggningsidrott.gånger så högtoch tio som

på varderaundersökts med frågaocksåkvalitet harFritidens en
socialdet vill,möjlighetegenkontroll görapsykisk kvalitet att man-

gillar och fysiskmed demtillsammansmöjlighet att manvara
fyra skalsteg,kroppen. Bedömning isig igång medhållamöjlighet att

två negativa.positiva ochtvå
flestmissnöjda,sig fler kvinnorKortfattat visar det än män är attatt

nöjda.äldre25-44 år ochbland kvinnor årmissnöjda finns att mera
alltför oftakönsjärnförelserallmännaexpertis har betonatUtländsk att

dölja viktigaExempelvis kan medelvärdenskillnader.viktigaskymmer
livscykeln.skillnader under

för aktivitetersålderskurvorföljande redovisningendenI av
döljsviktiga könsskillnaderflera exempel påhälsovärde finns avsom

korsandeför hel livscykel tsåsom medelvärdenmått, exengrova
kurvor.

vi bearbetat västkust-åldersförändringar haranalyseraFör att
hälsovärdeaktivitetstypernas bedömdaresultat för de 18 övermaterialets

data förår. Vi har också tagit medinom 15 75olika åldersgrupper -
15-84 år.kan täcka åldrarnaH-70-studien så vi däregenomfrånäldre att

bedömer och18-listan där deltagarnaden s.k.Först presenteras
välbefinnandebetydelse för derasaktiviteter harvilkamarkerar storsom

dedeltagarna dessutomdelundersökningar rangordnarvissaoch hälsa. I
Persson, Langeen.hälsovårdeaktiviteternasmarkerade



190 Ingemar Norling SOU 1996:3

Tabell genomsnittligt hälsovärde i för kvinnoröver och män,procent
16 år.75-

%
Friluftsliv, promenader utflykteroch 61ex.
Trädgård, fritidshus, koloni 52
Djur, hund, häst, katt 26ex.

4. Kultur, konsert, läsa 31ex.
5. TV, video, bio 51

Föreningsliv, fack, politik, hobby 11ex.
Motionsidrott, orientering, jogging,7. 28m.m.
Anläggningsidrott, hockey, friidrott 8ex.
Bad, båt, segling 35

10. Fiske, jakt, skytte 15
11. Hobby, handarbete, meka 32ex.
12. Musik; spela, sjunga, lyssna 40
13. Religiösa aktiviteter 8

Nöjen,14. dans 30restaurang,ex.
15. Bollspel tennis, fotboll och golf 19som

Åskådare16. på idrott 14
17. med familj,Umgänge släkt och 80vänner
18. Spel, bingo, tips, 12travex.

Redan denna tabell genomsnittliga frekvenser föröver alla åldrar ger en
hel del och viktig information, att:ny ex.

naturbaserad fritid och gemenskap med släkt ochsammantaget
har mycket höga hälsovårdenvänner

riktigt låga värden har föreningsliv, anläggningsidrott och religiösa
aktiviteter
den generella bilden vilka aktiviteter kommer högt, i mittenav som
eller lågt gäller för båda könen se den fortsattaäven analysen.

vi inNär sedan går och nyanserade analysergör kan den generellamera
bilden förändras hel del. Så har vi i några undersökningar betten ex.
deltagarna rangordna de viktiga aktiviteterna efter grad hälsovår-att av
de. visar sig då,Det vi exempelvis endast räknar första, andraom
och tredje viktigaste, aktiviteter TV faller kraftigt i frekvens.att som

kanDetta tolkas så inte tillhörTV de centrala utgöratt utan ett
komplement. Aktiviteter bibehåller höga värden friluftsliv,ärsom
trädgård, gemenskap, hobbykultur och i de undersökta delgrupperna.
Se Persson 1994 studieLangeens föräldrar med omfattandet ex av
vårdansvar.
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Utifrån den utländska expertisens rekommendationer skillnaderär
och förändringar ålder särskilt intresse. Eftersomöver västkust-av
materialet så kan vi tillförlitliga ålderskurvorär göra för alla 18stort
aktivitetstyperna uppdelat pâ kön n 11.112. Dessutom kan vi längre
fram komplettera med värden för särskilt kvinnogrupper.utsatta
Eftersom statistiskade här uppgifterna innehåller mängden ny
information och förändrad bild fritidens betydelse försom ger en av
kvinnor vi materialet plats.rätt storger

redovisas ålderskurvor för aktiviteterFörst har särskilt högtsom
för friluftsliv;hälsovärde kvinnor: trädgård hus hem; djur; kultur;

hobby; musik och Se denna artikels bilagaumgänge.
vi på jämförNär dessa kurvor och med olika medeltal detärser

döljer viktiguppenbart medeltalen information och lätt fåratt attoss
underskatta könsskillnadernas betydelse.

Skillnaderna också förvånansvärt inom del aktivitet-är stora en
friluftsliv till 60 år, djur till 55 år, kultur till 65 år,styper, t ex upp upp

hobby från 25 år eller i alla åldrar.umgänge
Om vi väljer några viktiga åldersgrupper utifrån stöd- ellerut ett

hälsoperspektiv, kan vi för kvinnor under smâbarnsperiodenattt ex se
25-44 år ligger hälsovärde på 2/3, friluftslivumgängets 50överstrax

och, för drastisk jämförelse, djur ligger cirka 10 gångerprocent att ta en
så högt anläggningsidrott.som

Aktivitetstyperna med lägst hälsovården, föreningsliv, anläggnings-
idrott och religiösa aktiviteter, har olika ålderskurvor. Speciellträtt
anläggningsidrott har mycket kort varaktighet och för kvinnor från 30
år låga hälsovården.extremt

går många intressantaDet tolkningar materialet.göra Enligtatt av
forskningenden utländska ligger kvinnors viktiga fritidsaktiviteter i stor

utsträckning utanför samhällets mansdominerade fritidsservice. Den är
hembaserad och privatfinansierad.mera

Det alldeles tydligt materialetär påvisar liknande tendenser iatt
Sverige. i

någon män motion förI kvinnorutgör gymnastik, aerobics,mest
jazzdans och liknande, kultur och musik undantag. De ned-stora

inomskärningarna musik musikskolan, körer, amatörorkestrar ocht ex
bibliotek drabbar kvinnor i långt omfattningstörre än män.

svenska studierFlera har gjorts belyser denna viktiga fråga:som
1 omfattande vårdansvar, vård handikappat barnextremt av
2 " segregerad boendemiljö
3 lågt hälsoläge 25% lägst enligt SF-36.
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hälsovården för18-listansjämföraVi dessutomkan grupper som
sjukvårdskon-kvinnor med högarbete ellermed ochensamstående utan

allmänna tendenser.tydligareför fåsumtion, att
handikappademed barn.föräldrargjortsundersökningar harTre av

och föräldrar medimedlemmar RBUföräldrarTvå gäller är en avsom
Norling, Benderimedlemmar FUBbarn ochutvecklingsstörda

1994.1993b; Langeen,Schleien, Persson,
sammanhanget:viktiga istudierresultat i dessa ärFlera

påfrest-miljön för klarastödjandeviktigastedenfritiden attvar
arbete ochlevnadskomponenterandraviktigareningarna, än som

ekonomi
detoch äldreochäldreoch pappor varyngremammoryngreav

hälsolägekraftigt sänktfåttframför allt de mammor somyngre
social hälsa, vitalitetpsykisk ochinomspecielltSF-36,enligt

livskvalitethälsolägeoch allmänttrötthet
trädgård, kultur ochfa friluftsliv,detför de varmammornaunga

del aktiviteterhälsovärde. Enhade högtgemenskap som ex.som
för.hälsovärdeangivitingentävlingsidrott hade

förebyg-fritidsrådgivning ochikan hjälpakunskaperDessa attoss
åtgärder.anpassadeplanerahälsovårdgande

i det s.k.boendemiljö har studeratssegregeradi starktKvinnor
jämförelserocksåprimärvård, därGöteborgsinomLövgärdesprojektet

Älvsborg segregations-änden påi andraboendeornrådemedgjorts ett
1995.Marklund,SullivanNorling,skalan

resultat:Några relevanta
inflytande pådominerandekvalitet harinriktning ochfritidens ett

levnadskomponenterjämfört med andrahälsoläget,
passiv livsstil25%, harlägstalägst hälsolägede har en merasom

och mindre naturbase-spelökat inslag TV,fritiden medinom avav
socialtkvalitet, både psykiskt,Fritidensmotion.aktiviteter ochrade

påtagligt sänkt.ocksåfysiskt,och var
de lönsammaPrimärvårdens sidafrånSlutsatsen mestattvar

Primärvårdeninte ligger inomhälsolägetförbättraåtgärderna för att
fritidssektorn.inomutan

Älvsborg älvsborgsbornaså harochjämför LövgärdetviOm
sigliknande.vårdkonsumtion och De ägnarlägrehälsoläge,bättre

och motion.naturbaserad fritidutsträckningi större
harinteviinvandrare tyvärrandelharLövgärdet rätt stor som

fråga översättakantillräckligt. Detkartlägga attkunnat omvara
vipersonalkontakterViaspråk.till 30 olika vet attfrågeformulär



Norling 193Ingemar1996:3SOU

i kulturellt betingatinvandrarkvinnor låsta mönstermånga är ett av
fritid.könsroller utan

analyserats inommed hararbetslösa kvinnor barnEnsamstående,
243 .västkustmaterialet n

resultat:Några

33förklaringsvärdefår regressionsanalysfritiden i högsten
ekonomi ochjämfört hälsa,nöjd totalt medprocent umgänge,mot

boende
djur ochnöjen, på musik,sig TV, lyssnaägnar meragruppen

passiv livsstil.naturbaserad fritid",dvsmindre meraen

inom områdetkopplas forskningresultaten kan medhärDe samman ny
i livsstil den domine-fritid livsstil. Enligt WHO skillnaderhälsa är--

påhöga sjukvårdskostnader. Nya tyderrande orsaken till ohälsa och rön
passivsärskilt betydelse ochlivsstilen inom fritiden har attstoratt

fysiskt, harunderstimulering psykiskt, socialt och/ellerlivsstil, d.v.s.
beräkningar passiv livsstil inomnegativa effekter. Nya visarmycket att

mindre alkoholska-kostar samhället rökningenfritiden änänmera men
radFysisk passivitet hos äldre mycket utbredd och meddorna. är en

Fysisk aktivering äldre beräknasför vård ochkonsekvenser omsorg. av
med tredjedel Norling, 1995.sänka vårdkostnadernakunna en

7 16-0130
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Intervention olika befrämjande åtgärder-

Det tycks så den kvinnoforskningen inom fritiden inteattvara nya
hunnit med analysera och utveckla åtgärdssektorn. Påtagligt lite finnsatt

hämta i de publicerade I kontrast till detta står denatt rapporterna. nya
professionella fritidsservicen i Nordamerika med välutbildad personal
och särskilt utvecklad verksamhet för olika hindrade grupper.

Man skiljer på fritidsrådgivning leisure counseling, fritidsut-
bildning leisure education och terapeutisk rekreation therapeutic
recreation.

Färdiga forskningsbaseradeutprövade och finns för olikaprogram
syften,och fysisk och social aktivering äldre, fritidsut-tgrupper ex av

bildning för handikappade barn och deras anhöriga. Terapeutisk
rekreation går på effektivisera rehabilitering och habilitering inomut att
sjukvård och via fritidsverksamhet personen-patienten åromsorg som
starkt motiverad för. Det visar sig utvecklingen hos patienten gåratt
snabbare och blir varaktig.mera

Ett verksamhetsområde aktiveringär äldre iannat stort av som
omfattning tidigarestörre än passivaär och fjärrantrott extremtman

från optimal, allsidig stimulans. Sjukvårdskostnaderna ökar snabbt och
beräknas kunna sänkas med tredjedel fysiskt passiva äldreen om
aktiveras. Läkemedelskostnaderna kan sänkas, för benzodiacepinerex.
psykofarmaka för depression och ångest eftersom effekter kansamma
erhållas med riktade, anpassade fritidsaktiviteter Norling, 1995.

Enligt Deem och Henderson personlig kommentar utnyttjar
kvinnor i mindre utsträckning samhällets fritidsutbud. Utövandet
domineras privata, hembaserade och självñnansierade aktiviteterav
Mowl, Towner, 1994. Samma tendens kan vi i det svenskase
materialet fritidsaktiviteters hälsovärde.om

Att det så här harär säkert många orsaker. Eftersom kvinno-
forskningen visat fritidssektorn är manligt styrd ochatt anpassadextremt

det rimligtär sektorn är mycket bristfälligt anpassad tillatt anta att
kvinnors och familjers behov Deem, 1992; Henderson, 1993; Shaw,
1992.

utländskaDe del förslag intressanta:ärrapporterna ger en som

Att stödja och organisera fritid i barnfamiljergemensam ger
positiva resultat, ökar sammanhållning och hälsa Deem, 1992;
Russionello, 1991.
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allsidig, lagom stimulans,aktiviteterPrioritera ex.som ger
med kultur, musik,kombinationerdjur och brafriluftsliv, trädgård,

aktiviteterpassivaviktigt motverkaocksåhobby. Det är extremtatt
1984;1994; Holman, Epperson,Iso-Ahola,Coleman,TVsom

1993.Schleien Bender,Norling,1994;Mowl, Towner,
Jackson Dunn,Iso-Ahola,livslångaaktiviteterpå ärSatsa som

1994.
har godafritidsprogrambeprövadeinternationellt välUtnyttja som

depres-problem,kvinnorspåkvinnor ochpåeffekter stora ex.
psykiskt, fysiskthälsoeffekteråtföljandemedpassivitetfysisksion,

1992.Moon-Hickman,socialtoch

forskningens starka ochtill analysFörsök av

sidorsvaga

kunskapsläget.berikatolikafritiden har sättKvinnoforskningen inom
ochMansdominanstidigare idiskuteratsexempelnågraHär texten.som

såfritiden harEftersomfritidssektorn.starkt inomspecielltförtryck är
effek-negativamansdominansenfårför kvinnorbetydelse storastor
förväsentliga hinderfunktionerochmånga roller ärKvinnors enter.

fritid. Vihälsobefrämjandekompenserande ochstimulerande,allsidigt
präglaskvinnors situationsamhälletpostindustrielladetlever i avmen

bonde-familjens funktion iinstrumentellafrån denkvarroller ärsom
visatKvinnoforskningen harindustrialismen.tidigasamhället och den

jämställdhet inomutvecklingenförsenat störredominans motmänsatt
bibehållaförinstrumentpekas oftaIdrottenfritid-rekreation. attut som

förtydligats,brister harMetodiskai samhället.dominansenmanligaden
förbättrats.forskningenlett tillvilket att

användas på olikakunnatrekommendationer harochErfarenheter
metodiken i svenskaochmaterialetdet svenskai analysersätt av

förbättras på olikakan sätt.undersökningarkommuners nu
tid på sig detfritid haft så kortkvinnoforskningen ärEftersom om

tillräckligt. Vi skahunnits medintevissa aspektersjälvklarträtt att se
kompletteringar.svagheter ellernågra viktiganärmare
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Vi kan två jämförelser:göra

Jämförelse 1
Om utgår från processmodellens olika resurser behcvsteg - -
exponering motivation/inlärning intressen hinder utövande- - - -
effekter kan vi vilka analyserats mycket eller lite.stegse som

Forskningen hittills har mycken tidägnat hinder ochresurs,
utövande medan de övriga faserna fått begränsad uppmärksamhet. De
mindre uppmärksammade delarna hör hemma i pedagogik,mera
psykologi, socialpsykologi, medicin och ekonomi. I den allmänna
fritidsforskningen vi redan inne i denär tvävetenskapliga fasen varför

omfattande samverkan värdefull.en mera vore
Bristande kunskaper exponering, inlärning och utvecklingom
till inre motivation vi har svårtgör förklara varför flickor fåryttre att att

speciell intresseprofil och så starkt prioriterar gemenskap, ochnaturen
kultur. Vi behöver också förstå hur och varför kvinnor så drastisktunga
ändrar sin livsstil de flyttar ihopnär med en man.

Effekter fritid, psykisk och fysisk hälsa, livskval.tet,tav ex
kompensation för lågstimulerande arbete, skydd coping ochmot stress,
liknande studeras knappast alls. Familjens roll det gällernär utvecklaatt
barnens livsstil inom fritid diskuteras inte. Vi från den allmännavet
forskningen inom geriatriken äldre med bra hälsoläge ofta haratt en
hälsobefrämjande livsstil grundats redan i tidiga barnaår. Detta ärsom
mycket viktiga frågor för den moderna hälsopedagogiken och förebyg-
gande hälsovården.

Bristen på tvärvetenskaplig bristande holism försvårarochansats ger
utvecklingen effektiva strategier för förbättring kvinnors situation.av av

Dessutom det vanligenär exempel på viktiga effekter inom hälsa
och ekonomi politikerövertygar och personal områdetssom om
betydelse och möjligheter.

Jämförelse 2
Vi kan också jämförelsegöra bygger på processmodellenen som men

kopplar till den allmänna icke könsspeciflka forskningen.som
Det uppenbartär resultaten från kvinnoforskningenatt kan

kompletteras på väsentliga punkter. Forskningen yttre/inre motiva-om
tion kan hjälpa förstå hur flickors fritidsintressen utvecklas, blirattoss
varaktiga eller försvinner. Lekens och den tidiga exponeringens
betydelse hjälpakan förstå hur livslånga intressen utvecklas inomattoss

naturbaserad fritid, eftersom den speciellt intressantärex. ettur
hälsoperspektiv. En viktig och svår fråga hur de speciellaär kvinnorol-
lerna utvecklas och påverkas och hur kvinno- och familjeanpas-en mera
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låsta situationkvinnorsförbättrakanfritidspolitik i kommunernasad
jämställdhet.ökadmot

metoder ochbegrepp,införaverksamhetenutveckla ärEtt sätt attatt
ochfritidsforskningeni den allmännacentralablivitmodeller som

i analyserde fungerar bragivetvisförutsättningtillämpningen. En är att
resultatotillförlitligainteochsituationkvinnorsjust somgerav

utövande.frågeformulärenklatidsbudget och om
hindradebra påfungerarbasbegreppfreedomPerceived är ett som

fritidförståhjälpakanhör. Detkvinnordit många attattossgrupper
hälsoeffekterna kanocksåkvinnor ochförofta fri tidsåinte är att t ex

begränsade.bli
hälsoef-fritidensforskningendenAnknytningen till storaomnya
visarkvinnoforskningen. Nyainom rönbegränsadmycket attfekter är
risk föroch minskareffektivtbuffrarfritidsverksamhetanpassad stress

depressionminskamotion kanfritid ochNaturbaseradkraftigt.stroke
psykofarmaka.minska behovetdärmedochångestoch av

vårtsjälvatidigare,vivikan änAllmänt styratrottsett mer
talar för defritiden. Mycketinomfriskfaktorermed olika atthälsoläge

livskvalitetkvinnorsförbättraförkostnadseffektiva åtgärderna attmest
1995;Marklund,SullivanNorling,fritidssektorninomhälsa finnsoch

1995.Norling,
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professionell fritidsverksamhetOm utbildningoch
i Sverige

Vi den moderna fritidsforskningen anpassad, allsidigtvet attgenom
stimulerande fritidsverksamhet kan ha mycket positiva effekter
psykisk, social och fysisk hälsa, livskvalitet, barns utveckling, familjens
sammanhållning, handikappades och äldres vârdberoende, sjukvårdskost-
nader Vi också utvecklad, anpassad fritid för flickorl-vet attmm en
kvinnor har betydelse andra stödjande miljöer för livskvalitetstörre än

föroch hälsa och betydelse ökad jämställdhet och egenkontroll.stor
Dessa kunskaper på samhällets fritidspolitik. Mednya ger en ny syn

den följa ökade omfördeladebör och satsningar på verksamheter som
förbättrar eftersatta situation och jämställdhet. Dit hör idaggruppers
kvinnor i olika åldrar.

Kommunförbundet ihar upprepade analyser visat fördelnings-att
politiken inom kommunal fritidsverksamhet ojärnlik,är därextremt
framförallt får huvuddelen via idrotten. Studiermänyngre av resurserna

flertali kommuner visar tydligt verksamheten ofta bristfälligärett att
anpassad till flickors och kvinnors behov och önskemål Norling,
Gunnarsson, 1994. Allt bidrardetta givetvis till bevara diskrimi-att
nerande könsroller, försvåra utvecklingen jämställdhet hindraoch deiav

könet från utveckla hälsobefrämjande livsstil.attena en

Om jämförvi svensk fritidsverksamhet med den längst utvecklade
utländska f den Nordamerikanska, så kan skillnader:storaa se

personalen i Nordamerika har högre, kvalificerad och specialimer
serad utbildning i Sverige. Den normalaän västerländska modeller
för utbildning i fyra nivåer gäller, med l gymnasium, 2 grundexa-

vid universitet, 3 med specialisering 4masterexamen samtmen
doktorsexamen med forskarutbildning
verksamheten i Nordamerika professionell i den meningenär deratt

forskningsbaserad, målplaneradär och alltid utvärderas. Detta visar
sig i databassök enbart nordamerikanskanästan artiklart attex ger
Verksamhet denna professionella förekommer normalt intetypav
i Sverige
det finns i Nordamerika färdiga, utprövade för olika behovprogram

social och fysisk aktivering äldre, fritidsutbildning fört ex av
handikappade barn och deras anhöriga, fritidsrådgivning till familjer
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terapeutisk rekreation för rehabiliteringeller pensionerade, av
kriminellafysiskt sjuka,psykiskt och etc.

utprövade specialprogram. DockSvensk verksamhet har sällan
inom handikappsektorn där ocksåpågår visst utvecklingsarbeteett

inkopplad Norling, Schleien Bender,amerikansk expertis är
1993

nordamerikansk praxis mellanregelbundet inomsamverkan sker
hälsovård, socialtjänst, skolapersonal inomfritidspersonal och -

organisationer. samverkan ochfrivilliga Dennaarbetsliv, och
Specielltflera avseenden lagstadgade.till itillgången ärresurser,

anhöriga och äldre Norling,hindrade, eftersattagäller det grupper,
Bender, 1993.Schleien

inte i Sverige.förekommer normaltOrganiserad samverkan
bristfälligabetydelse och möjligheterfritidensKunskaper ärom

sjukvårdspersonal, socionomer, psykologer, lärare ochbland ex.
organisationerna. heller inte såinom de frivilliga Detverksamma är

kvalificerad utbildning inte förekommit förnågonkonstigt eftersom
dessa grupper.

Även praktisk utbildning ifritidspersonalen har kort, mestadels som
gymnasienivå framförallt folk-knappastteoretiskt avseende motsvarar

högskola.
2 börjar fram igrundexamen nivåutbildning inom växaHögre

gymnasielärarutbildning för fritids-det Barnliten skala, nyaex. -
universitet 20 ioch poängskursvid GöteborgsIHU,programmet en

funktionshinder. Planläggningen dessaFritid ochKristianstad avom
expertis.med internationellsker i samverkankurser

nivåerna vidutbildning inom omrâdet med alla fyraUSA finnsl
ochutbildningsfrågor redovisades400 universitet. Många dessacirka av

fritidskonferens april 1995.Kommunförbundets idiskuterades vid
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aktiviteters fördelatOlika betydelse på ålder och kön.Bilaga.

Viktig aktivitet: Friluftsliv

mo
so:
eof
705

505
405

205

°15-1925-29as-39&#39;45&#39;-49&#39;55&#39;-59&#39;e5&#39;-e9&#39;75-79&#39;
20-24 W434 40-44 50-54 60-64 70-74 w-84 jL

" Trädgård, kViktig aktivitet: hus a hem

100%

f1519 35-39 45-4925-29 55-59 65-69 75-79
20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 7074 90-34
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JurViktig aktivitet:
i

100

v

1sl1925l29a5l39&#39;45i49&#39;s5l59&#39;e&#39;e9&#39;75&#39;-79
50-54 60-64 70-74 80-8420-24 30-34 40-44

KulturViktig aktivitet:
H

11

u..uu.unu l.uu:. ann .uu. ----------------------------au . 1 Män0. --ua

Oi v r w r v - r r u u. .g 55-59 65-69 75-7915-19 25-29 §39 45-49
20-24 :D434 40-44 50-54 60-64 70-74 80-84i
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vaktigaktivitef-zHobbyM

Kvinnor-
""""""" i

Y 65-69 75-7925-29g 15-19 35-39 45-49 55-59
20-24 30-34 40-44 50-54 50-54 70-74 90-34

z Viktig aktivitet: Musik

a

Kvinnor--

0
15-19 25-29 35-39 45-49 55-59 65-69 75-79

20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 80-84
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aktiQitetÃuviktig mgârigé

N15-19 25-29 35-39 45-49 55-59 65-69 75-79
20-24 50-5430-34 40-44 60-64 70-74 80-84

fgtåréningsliv

Kwnnof--
Män

0 s . . V15-19 25-29 35-39 45-49 55-59 65-69 75-79
20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 80-84
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W" Anläggningsidrottaktivitet:Viktig

u

Ii
I
I

75-7965-6955-5945-4925-29 25-3915-19
70-74 80-8450-54 60-6440-4430-3420-24

-Wktig aktiviteterReligiösaaktivitet:

O .yv.. .i, 75-7965-6955-5945-4935-3925-2915-19
80-8470-7460-6450-5440-4430-3420-24
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offentligakvinnor deMissgynnas sats-av

fritidsområdetpåningarna

BlomdahlUlf
WidegrenIngridsamråd medi

StockholmFritidForskningsenheten,

Inledning

kultursfárurskiljbar växabörjade klar1700-talen1600 ochUnder atten
Sverige starkt intresseradekring hovetkretsarnaDetfram i somvar

börjanbyggde iDrottning Kristinaoch litteratur.konstsig för bl. ava.
gustavianskaslutet denbibliotek. Iomfattandeperioddenna ett avupp

Ävenoperahuset.detochnationalmuseetuppstod bådeperioden nya
arkiv,centralmuseer,vissakungligadeakademierna, teatrarna,

sittbibliotek haroch kungligamyndigheterkulturvårdande ursprung
avskaffande blev detenväldetskungligaEftertid. stats-från denna

i förstainstitutionerna.kulturella Deför desak att somapparatens svara
högredekultursatsningarstatligadessautnyttjadehand personer urvar

offentligadominerade detgradi mycket högEftersomstånden. männen
förstadet igrundervi godaperiod, kandennalivet under attanta

kultursatsningarna.utnyttjadeståndeni de högrehand män somvar
Kristianstad,i bl.stadsbibliotekinrättades1860-taletUnder a.

hälftandraockså under 1800-taletsLund. DetLidingö och somvar
kultursfären.fritidendelarsig för andra änintresserabörjadestaten av

fritidsfáltetagerande påframför allt de männensDet somungavar
skarpskytte-bidrag till1860-taletUnderbörjade diskuteras. statengav

män till skarpskytterörelsenOrsakenförverksamhetrörelsens attunga
bekymradekretsarnaledandedebidragfick statsapparatenatt varvar

dålig. Nykterhetsrörelsenvärnkraft försoldatensden svenskaför att var
motverkastatliga anslag förårhundrade vissabörjan dettafick i attav

hälft börjadeförstaUnder 1900-taletsspritkonsumtion.de männensunga
till byggandetekonomiskt bidragvisstvissa kommuneräven avge
i första handanvändesIdrottsanläggningarnaidrottsanläggningar. av,

Även medi sambandår 30 år.i åldrarna mellan 17 ochmän staten gav
tillidrotten. Anslagenbidrag till1912 i Stockholmolympiska spelende
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idrotten motiverades i riksdagen bl. för svenska mänsa. av oron unga
vänstersympatier.

I slutet 1930-talet började de kommunernastoraav att satsa
ungdomsgårdarekonomiska medel på Gårdarnas målgrupp i förstavar

hand föreningslösa pojkar i åldrarna 14-19 år.
mittenI 1950-talet inrättades fritidsgruppsbidraget. Detav ettvar

bidrag till föreningslivet för den verksamhet bedrevs för ungdomarsom
i åldrarna 12-25 år. Pojkar dominerade i hög grad föreningslivet vid
denna tidpunkt.

Det under åren 1960 till 1980 de kommunala satsningarnavar som
på människors fritid blev markant större. Inom kultursidan ökade
anslagen till bl. studiecirklar, bibliotek, kommunala musik-teatrar,a.
skolan och muséer. ÖkadeDe anslagen motiverades ofta med bl. a.
människors till estetiskarätt upplevelser och bildning. Några könsargu-

fanns, i till satsningar på idrott och fritidsgårdar,ment intemotsats med
kulturnämndernanär fick ökade offentliga anslag.

Inom fritidsnämndernas skedde de satsningarna dels påstoraram
idrottsanläggningar dels på fritidsgårdsverksamhet. Satsningarna
fritidsgårdar skedde ofta utifrån socialpolitiska dvs pojkarsargument,

Ävenstrulbeteende skulle motverkas. kommunernas stöd till idrotten
liksom idrottsrörelsens för ökade anslag har delvis motiveratsargument
utifrån socialpolitiska skäl.

Under denna expansiva period fördes knappast några diskussioner
varken vilka åldrar inom ungdomsgruppen, vilken fördelningom
ungdom-vuxna eller vilket kön skulle komma i åtnjutandesom av
satsningarna. Oftast det starka opinionsgrupper i realitetenvar som
bestämde vilka satsningar skulle göras.som

I storstäderna påbörjades nedskärningarna pâ fritidsomrâdet redan i
början på 1980-talet.

Det också i början på 1980-talet började göravar utsagorsom man
kvinnor missgynnades fritidsområdet medatt fritidsområdetom

oftast både satsningarna på fritidsnämnderna och kulturnämn-menas
derna. Turist- och rekreationspolitiska utredningen skriver följande
1981: "Utnyttjande de offentliga tjänsterna på fritidsområdet hosärav
den befolkningen starkt snedfördelat. En majoritet utnyttjarvuxna
knappast alls dessa tjänster medan liten för huvuddelenen grupp svarar

allt utnyttjande. Hög utbildning, höga inkomster, könstillhörighetav
och ålder särskilt män samvarierar med högutnyttjande dessayngre av
tjänster.

budgetdepartementetsI utredning offentliga tjänster på fritids-,om
idrotts- och kulturområdena 1982 formulerar sig utredarna följande

"Högsätt: aktivitet och därmed utnyttjande de offentligastort av
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utbildning, högabakgrundsfaktorer högmedsamvarierartjänsterna som
finnsdelbarnensbland Föryrkesställninggodochinkomster vuxna.

idrottsområdena köns-./På ärföräldrarnaegenskaper hosmotsvarande . pojkar och änaktivitet hos mänmed högreavsevärdaskillnaderna en
kvinnor.ochflickorhos

samhällsstödochfritidspolitikutredningUngdomsrådsStatensI om
fritiden/det gällereftersatta,speciellt när"Många ärdet:står grupper . .

pojkar. Endastutsträckningi mindre änflickordeltarkommunerallaI
flickornasförbättraförsöktnämndentill,lettdettafall hari attett

fritidsaktiviteter"°.tillmöjligheter
"Är gillartjejdu1992 läsa:"Union", kantidningLO:sI somenman

förloraren,dendansa Då dukanske ärellerstyrketräna storarida,att
könsdiskriminerandefritidsnämndensinitlottenständigt drarden som

ochbidragbörjade medkommunernaochAlltsedanlotteri. staten
fördelkillarnastillsnedfördelningungdomar hartillaktivitetsstöd en

"7.funnits
Ridsportförbundets1993 påstodNyheterdebattartikel i DagensI en

dekraftigt missgynnasflickornaGyllenhammarGordförande Per att av
kommunernasstår det: "Avdebattartikelnsatsningarna. Ioffentliga
går 90årmiljarder kronorfempå procentfritidssatsningar uppemot per

/.../"8.flickortill10pojkar ochtill procent
fritidsborgarrådet1995 med bl.vårenunderi P1debattI a.en

ishockeyförbundetspåstod dockundertecknadOlofsson ochMargareta
delika mycketflickorna fårFagerlundRikardordförande att av

pojkarna.idrottpåsatsningarnaoffentliga som
Även mycket kommunenutredning hurkommuns satsari Ekerö om

mycketungefär likaflickorna fårpåståsflickorrespektivepojkar att
iSå står detfritidsområdet. härpåsatsningarna ut-offentligadeav

kultur-förbudgetbedömning kommunens"Vidredningen: aven grov
tilllika mycketungefär1995 avsättsfritidsverksamhetoch pengar

pojkar"°.ochflickor

fritidsområdetmissgynnasinnebärVad att

kvinnor/flickorpåståendengjortsalltsådethar attdebattenI om
fritidsområdet.inomsatsningarnakommunalademissgynnas av

skäl.två Föråtminstoneförvirrandevarit mycketoftaharDebatten av
påståenden hargjortde haralltidinteframgår detförstadet somom

+kulturförvalt-fritidsförvaltningarsfritidsområdet d.v.s.helamenat
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ningars andra nämnders satsning på fritid eller+ bara den del av
fritiden organiseras fritidsförvaltningarna eller enbart den delsom av av
fritidsförvaltningarnas verksamhet idrott. Med fritidär i densom menas
här skriften den tid människor förfogar efter fullföljandeöversom av
lönearbete, extraarbete, arbetsresor och Med fritidspolitiksömn. avses
här den politik kommunerna riktar människors fritid. Attgentemotsom

hel del kommuner förvaltningsmässigt delar sina fritidssatsningaren upp
i kulturnämnd och i fritidsnämnd faktum inteär påverkaretten en som
definitionen varken fritid eller fritidspolitik.av
Under de åren har också i många kommuner slagit ihopsenaste man
fritidsnämnden och kulturnämnden till nämnd.en

För det andra har intedet alltid framgått vad har medmenatssom
missgynnad. Teoretiskt kan vi tänka kvinnoratt vara attoss som

kollektiv missgynnas på åtminstone följande sätt:

fårDe mindre del de offentligaän männen anslagen till fritiden av
alltså det kommunerna bl. via fritidsnämnderna ochsatsarsom a.
kulturnämnderna

fårDe både mindre tider i anläggningarna och dessutom de sämsta
tiderna.

missgynnasDe det gäller inköpnär exempelvis idrottsredskap påav
fritidsgårdar och musikinstrument till musikskolan.

fårDe spela på grusplaner medan fårmännen spela gräs.
De missgynnas innehållsmässigt, dvs vad kvinnor tycker viktigtär
får inte i verksamheterna.utrymme

missgynnasDe de i mindre utsträckning fårän männenattgenom
påverka verksamheten.
De missgynnas personalen använder sin tid tillattgenom mer av
männen.

Det ganska självklartär måste använda olika undersöknings-att man
metoder för reda kvinnor missgynnas på allaatt dessa olikata om
områden.

Målet med denna dels visa hurår ska gå tillrapport vågaatt man
för beräkna hur mycket de kommunala satsningarnaatt går tillav som

respektive kvinnor påmån fritidsområdet dels undersöka kvinnornaom
missgynnas de kommunala satsningarna inom fritidsområdet.av
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gjortsharpåståendenpålita deKan omsomman

missgynnaskvinnoratt

gjortsutredningarkommunalaoch utsagorstatligabådealltså iharDet
mödrarensamståendeochlåginkomsttagarekvinnor,bl.att a.om

någrafritidsområdet. Ipåsatsningarnaoffentligademissgynnas av
missgynnas.intekvinnorpåståttsdäremotdetutredningar har attandra

pådå litapåståenden kanochutredningarVilka man
undersökningarbefintliga"Kantidigareihar rapport,Jag en

på fritids-resursutnyttjandeoffentligtföranvändas göra utsagoratt om
har ärunderlag använtsempiriskadevisatkulturområdet",och att som

användas för görainte kandepunkter attantalpåbristfälliga attså ett
missgynnas. Delåginkomsttagareochkvinnorattutsagor ex.om

offentligadetundersöka resursutnytt-förgenomförtsstudier attsom
brister:följandehuvudsakligenharjandet

med idefinnssatsningarnaoffentligadedelbegränsadEnbart aven
förunderlaganvänds utsagornaundersökningar omsomsom

korrektaska kunna göraresursutnyttjande. Om utsagoroffentligt man
dehuvuddelenmåsteellermissgynnaskvinnor avattom

driftkost-ochinvesteringskostnaderbådesatsningarnaoffentliga
studierna.förunderlagnader vara

i deaktivitetstillfállen utövasalla dedelbegränsadEnbart somaven
grundtillliggerstudieri definns medsatsningarnaoffentliga som
vilketinte,resursutnyttjande. kanManoffentligtpåståendenaför om

medlemmarfrån demutgåhäri denvisas rapporten, somsenare
Allaår.några gångeranläggningbesökerdeeller perensom

måstefritidssatsningarnaoffentligautförs i deaktivitetstillfállen som
beskrivningkorrektkunnaskaförmedräknasalltså att engeman

inte.ellermissgynnaskvinnorom

för görahar använtsstudier utsagorde attnågoni omInte somav
ekonomiska be-genomförtharresursutnyttjandeoffentligt man

varjeibesöksfrekvensenutifrånförst närräkningar. Det är man
"knycker"kvinnorochmycket mänberäknar huranläggningstyp av

därmedochkansatsningarnaekonomiskade summerasom man
defår totaltochkvinnor mänmyckethurberäkningar avgöra om

fritidsområdet.påsatsningarnaoffentliga
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Sammantaget kan konstateras inte utifrån de undersökningaratt man
genomförts kan kvinnoravgöra missgynnas de ojfentligasom om av

satsningarna på fritidsomrâdet.

Hur ska gå tillväga för påredaattman om

kvinnor missgynnas ekonomiskt

detI här kapitlet ska jag visa hur kan tillväga för avgöraattman om
kvinnor missgynnas de offentliga satsningarna fritidsområdet.av

Huvuddelen de offentliga satsningarna på fritid måste ingåav
i beräkningarna

Jag har tidigare i påpekat huvuddelentexten de kommunalaatt av
satsningarna via fritidförvaltningarna och kulturförvaltningarna måste
ingå i beräkningarna för ska kunna korrektagöraatt man utsagor om
kvinnor missgynnas de kommunala satsningarna.av

innebärDetta inte utifrån studier visaratt det offentligaman attsom
ishockey ridningsatsar än kan dra slutsatsen flickormer att

missgynnas totalt det offentliga. Ishockeyns och ridningens delav av
de totala offentliga satsningarna ganskaär små. Att de flickor som
rider missgynnas i förhållande till de pojkar spelar ishockey, ärsom
självklart studierna korrektär utförda.om

Vilka då deär offentliga satsningarna på fritidsområdet Jag har
redan tidigare i definierat fritid den tidtexten människorsom som
förfogar efter fullföljandeöver lönearbete, extraarbete, arbetsresorav

sömn. Det alltså de offentligaär satsningarnasamt på hela fritidsom-
rådet vi ska undersöka. Sedan det viktigtär komma ihågsom detatt att

kommunernaär degör satsningarna fritidsområdetstora alltsåsom
det förvaltningsmässigt kallas fritidsfrågor respektive kulturfrågor.som
Enligt kommunförbundet anslår kommunerna brutto ungefär 17
miljarder kronor till fritids- och kulturnämnderna. Ungefär 6 miljarder
kronor och landsting inom fritidsområdetsatsar stat idrott

Det också viktigtär slå fast det inte finns någonatt absolutatt av-
gränsninsgsbar linje mellan offentliga satsningar fritidsområdet och
andra offentliga satsningar. Någon kan på logisk korrekt grund hävda

anläggande och reparationer fritidssatsningatt är eftersomgatorav en
många använder bil denär ska besöka biblioteket eller simhallen. För
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fritidssatsning.inteanläggandedockinvånareflesta är gatorde enav
församlingarbeslutandei kommunernasbrukarhellerInte man

kulturfrågor.fritids- ochrubrikenunderdiskutera gator
vadexakt bestämma äruppdragethärför detinomAtt somramen

jag låtaIstället skalångt.föra förskullefritidssatsningoffentligen
vilkabestämningenvägledande förskälpraktiskaochhistoriska avvara
i alltkommunernafritidsområdet. Närinomsatsningarnaoffentliga ärde

fritid beslötmänniskorspåekonomiskabörjadegradhögre satsa resurser
fritidsnämndersåvälinrättaförocksåsigkommunerna att som

jagkommuner,mångaåren harUnder dekulturnämnder. senaste som
och kulturnämn-fritidsnämndenslagit ihopipåpekattidigare har texten,

nämnd.tillden en
hur mycketundersökamig förbeslutatjagharförsta attI stegett

inomkommunerna görsatsningarfår dekvinnorrespektivemän somav
flesta kommunereller i dekulturnämndernasrespektivefritids- ram

fritidsgårdar förs tillOmkulturnämndensfritids- ochinom ex.ram.
ändåjag detdefinierari vissa kommunerstadsdelsnämnder som en

satsning påoffentligmusikskolankommunala ärfritidssatsning. Att en
tordeskolan,organiseraskommuneri någradenfritid,barns atttrots av

medhållaflestade allra om.
praktiskaochhistoriskateoretiska,de argumentenfinnsDet utöver

utnyttjan-kvinnorsrespektiveundersökatill mänsskälytterligare attett
kulturnämndensfritids- ochhelainomtjänsternaoffentligadede av

respekteraanledningfinns detvalfrihetsargument attUtifrån attettram.
dåAttmed idrott.och andrakulturmedvill sysslamänniskorvissa

och sedanfritids-områdetheladelundersöka enbartvälja att en av
fel.förefaller heltområdetinom detåtgärderskissera

bort vissaräknaframförts idéeråren har detUnder de attsenaste om
offentligtsatsningar gör resursutnytt-närkommunala utsagor omman

deidéerframförtharFramföralltfritidsområdet. män attpåjande om
vissstöd tillskäl, dvsnäringspolitiskafritidssatsningar görs avsom

kvinnorellertillställning mänbortska räknas närelitidrott, tar omman
motiven,oberoende ärelitidrottande,stöd tillEftersommissgynnas. av

räknas medsjälvklart närfritidsaktiviteter ska dettilloffentligt stödett
stödoffentligtfår mindre än män.kvinnorfastställavi ska om

utifrånskersatsningarförAndra harmän attargumenterat som
förebyggande aspekter,socialtochaspekterbrottsförebyggande ex.

fritids-bort. Detockså ska räknas ärfältverksamhet,ochfritidsgårdar
Även måstedennapojkar.domineras argumentsatsningar typ avavsom

avvisas.
satsningaridéer vissa görsframförtharYtterligare andra att somom
kultursatsningar ärmed.räknas Dessainte skaestetiska skälav
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innehållsmässigt så skilda från övriga fritidsverksamheter inteatt man
bör dem fritidsverksamheter Alltsåär ska enligt före-tesen.se som
språkare för denna linje vissa satsningar inom kulturnämndernas ram

domineras kvinnor inte räknas med det offentliganärsom av resursut-
Ävennyttjandet på fritidsområdet mellan och kvinnormän ska studeras.

den sistnämnda måste avvisas vi intresseradeargument ärtypenav om
reda på kommunernas totala satsningar inom fritidsområdetatt taav om

utnyttjas eller kvinnor.mänmest av
Argumenten för, oberoende de praktiska ellerär teoretiska, attav om

räkna bort vissa offentligade satsningarna vid beräkningar detav av
offentliga resursutnyttjandet mellan och kvinnormän avvisas alltså
bestämt. Skulle kommer i situation därargumenten accepteras en var
och kan bestämma sig för vad fritidssatsning.ären som en

I den här ska jag alltså undersöka dels de satsningarrapporten om,
kommunerna inom förgör fritids- och kulturnämnderna, delssom ramen

de satsningar andragörs nämnder och uppenbart går tillsom av som
människors fritidsaktiviteter, i utsträckningstörst går till ellermän
kvinnor.

Vilka då de kommunalaär satsningarna på fritidsområdet tabellI 1
visas vilka huvuddelen de offentliga satsningarna inom Stockholmsav
stad och hur deär Med offentligaär. satsningar härstora avses
nettokostnader brutto minus intäkter plus investeringskostnader.
Investeringskostnaderna ofta såär på idrottsområdet de måstestora att
räknas in för på riktigt ska kunnasätt beräkna denatt totalaettman

Överfördelningen mellan och kvinnor.män 90% Stockholms stadsav
satsningar på fritid och kultur täcks de redovisas iposterav som
tabellen. satsningarDe inte redovisas ofta små och viär saknarsom
dessutom könsfördelningen för dem. Dessutom har vi inte haft möjlighet

fördela kostnaderna för administrativa avdelningarnaatt och för
förvaltningschefernas kansli inom fritidsförvaltningen respektive
kulturförvaltningen.

Stockholms fritidsförvaltnings redovisningsteknik förär närvarande
sådan det inte inom idrottsplatserna går särredovisa utgifternaatt föratt
fotbollsplaner, konstfrusna isbanor friidrottsanläggningar, vilket visamt
beklagar.
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aktivitetstillfällen måsteHuvuddelen alla räknas medav

har tidigare översiktligt visat många studierJag de använtsatt av som
för offentligt resursutnyttjande på fritidsområdet integöraatt utsagor om
uppfyller de krav måste ställas för ska kunna korrektagöraattsom man
utsagor.

tillförlitligaVilka metoder inteär

påska jag i detalj visa några metoder inte kan användasHär sommer
för kvinnor får mindre offentligaberäkna det totalaatt sats-avom
ningarna än män.

några utifrånI utredningar har antalet medlemskap eller antaletman
aktivitetstillfållen i föreningslivet i åldersgrupperna 7-25 år dragit

offentliga resursutnyttjandetslutsatser hur det fördelas mellanom
Så inte eftersom aktivitetsstö-respektive kvinnor. kan göramän man

tilldet föreningslivet liten del de totala offentligaär yttersten av
satsningarna. det baraDessutom berör begränsad åldersgrupp.en

2. andra utredningar har utgått från antalet medlemmar iI före-man
ningslivet eller antalet sålda gårdskort fritidsgård gjortnär man

offentliga resursutnyttjandetpå anläggningardet och/ellerutsagor om
i idrottsföreningartotalt mellan könen. Medlemskap kan inteex.

kvinnor.eftersom i genomsnittanvändas män tränar än Intemer
heller kan använda antalet sålda gårdskort fritidsgårdman ex.
för sig hur ofta pojkar respektive flickoruttala använderatt om
fritidsgården. studier vi genomfört,I alla har bland demnästan som

flickorna.har betalt gårdskort, går pojkarna oftare gård än

vissa fall fritidsvaneundersökningarI har resultaten från föranvänts
myckethur de offentliga anslagengöra gåratt utsagor om av som

till fritidsvaneundersökningarrespektive kvinnor. Dessamän har ofta
svarsalternativ inte fångar de aktivast. många fallär Isom upp som
frågar i de kommunala undersökningarna enbart denman om
intervjuade högst har besökt anläggningen 10 gånger år. Desom per
riktigt aktiva kan utnyttja anläggning 100 gångeränen mer per
år. Både bland dem ofta i idrottsförening och blandtränarsom en
dem ofta går på fritidsgård dominerar pojkar. Användersom man

frågeteknik där enbart fångar de minsttränaren man upp som en
gång i gång i månadenveckan eller går på gård högst någonsom
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det oftast inga eller små skillnaderär mellan pojkar och flickor.
Fritidsvaneundersökningar inte fångar alla eller allanästansom upp
aktivitetstillfällen kan alltså inte användas vill riktigagöraom man

ojfentligt resursutnyttjande.utsagor om

vissa undersökningar4. I har föranvänts göraatt utsagorsom om
offentligt resursutnyttjande har bortfallet i studierna i vuxengruppen

50%.varit omkring Sådana studier kan självklart inte användas.
Studier 20%har bortfall ska inteän inteaccepterassom mer om

bortfallsstudier har genomförts.nog granna

Någon utredare har frågat5. personalen på anläggningarna könsför-om
delningen mellan pojkar flickor.och Våra visar intetester att man
kan använda den metoden vill könsfördelningen påvetaom man en
anläggning. Vi har själva på bl. parklekar och fritidsgårdar första.
frågat personalen könsfördelningen. Vi har då fått svaretom ex.

det jämn könsfördelning.är När sedan direkt efter det vi haratt en
fått har räknat besökarna har det visat sig besökarna tillsvaret att

60%ungefär bestod pojkar. Generellt verkar det alltså så attav vara
personalen upplever det jämn könsfördelningär pojkaratt trots atten
i verkligheten överrepresenterade.är

Vilka metoder tillförlitligaär

går då metodisktHur bäst tillväga för fånga alla aktivitet-attman upp
stillfällen utföres kommuninvånarna på deras fritid Vi alltsåärsom av
inte intresserade studera könsfördelningen vid anläggningarna påattav
den tid skolorna förfogar bästaDetöver. genomförasättet ärsom att
observationer s.k. dörrenkäter på alla anläggningar. På det sättet
fångar tillräckligt mångagör observationer välman upp, om man
spridda dagen,över respektive kvinnorsmäns aktivitetsfrekvens.
Fördelarna med dörrenkäter också inte fårär några bortfall.att man

observerar alltsåMan hur könsfördelningen just då. Fördelarnaår är
också i förhållande till fritidsvaneundersökningarde jag har allasett att
åldrars aktivitet fångas fritidsvaneundersökningarI saknas ofta bådeupp.
åldersgrupperna till år i många7 fall till 10 år och 75överupp upp
år ibland 65 år.över
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gjorts såbörjan 1990-taletdet sedanStockholm harPå Fritid av
Se bilaga i dernaanläggningar.allakallade dörrenkäter typer av

idrottsanläggningar"för"Dörrenkätartikel.
självklartställs eftersom ärså oftaintefrågaEn ansettssvaretsom

kulturanläggningtr.våra fritids- ochpåskaaktivitet mätamanvems
anläggningen denutnyttjar närfrågan deflestaSvaret från de är som

självklaraligger detföreningar. Iochallmänhetenför svaretär öppen
undersöka.aktivitet vi skapersonalensintedetantagandet äratt

ingetkulturanläggningar detta hellerfritids- och ärde flestaI
kommunalafritidsgårdar, utställningar,besökerdeproblem. Det är som

Vid den lilaska räknas.idrottshallarochbibliotekmusikskolan, som
elitidrott finns det dockanläggningarnaidrottsutövandet i ärdel somav

bådetill. har därställning Man utövaremåsteproblem taett mansom
könsför-väljer här beräknapublik. Viochidrottsmän/ kvinnor atten

vi iställetOmelitidrottsmännen/kvinnorna.aktivadedelningen på
idrottsanläggningamaolikapubliken i dekönsfördelningen påberäknar

ungefär likartad med denstudier dockenligt vårakönsfördelningenblir
elitidrottsmännen/kvinnorna.aktivabland de

Äraktivitet ska räknavilkasproblemEtt är teatrarna.annat man
publikerselitidrottarna ellerjämföras medkanskådespelarnasdet

kvinnor. Blandantalskådespelare iuppgift större änenligtMän är
38% Utifrån62% och kvinnor.detpå stadsteatern mänskådespelarna är

ekonomisktaldrig skulleoffentligadetkonstaterandet ett stortatt ge
publik väljer viinte fannsdetprofessionellatill destöd teatrarna enom

publiken påkönsfördelningen blandberäkna teatrarna.att
omkring 10 000 observatdörrenkäterså mångagjortsharDet nu

könsfördelningen varjeuttalasäkert kanvi ganskaner att oss om
genomför dörrenkätemavisporthallar. Genomanläggningstyp attex.
finns variation inomdetfår vi,sporthallar ävenolika typer enomav

sporthallar.könsfördelningen på justpåtotalsiffraSporthallar,just en
vi inte gjort tillräckligtdörrenkäter hargenomfört mångavi harTrots att

vilja hur könsför-Skulle någonenskilt objekt.på varjemånga veta
observationervi för fågrusplan harLarsbodadelningen på utserex.

könsfördelningen.kunna uttalajust där för att oss om
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I vissa verksamheter, kommunala musikskolan, kan antaletex.
inskrivna barn användas vid beräkningen könsfördelningen. Orsaken-av
till detta vi pojkarär och flickor i musikskolan går lika mångaatt vet att
gånger i veckan.

någral fall kan också fritidsvaneundersökningar användas. Detta
dock under förutsättning frågeformulären god bildatt ger en av
aktiviteten bland de aktiva.även När det gäller fritidsgårdarmest ex.

dåkan frågan på följande sätt:utse

"Hur många gånger har du under de 4 veckorna besöktsenaste en
fritidsgård efter skoltid och på helger: "

Ingen
1-2 gånger
3-5 gånger
6-10 gånger
11-15 gånger

gånger15änmer

Trots fångar de aktiva ändå fritidsvaneundersök-äratt mestman upp
ningarna problematiska direktobservationerän på anläggningarna/-mer
verksamheterna. För det första fångar de ändå inte alla aktivitetstill-upp
fallen i riktigtde utförda undersökningarna dock flertalet. För det
andra har i de kommunala fritidsvaneundersökningarnaiman vuxengup-

ofta bortfall. För det tredje bygger de mäns och kvinnorsstorapen
skattningar hur aktiva de För det fjärdeär. saknas ofta heltom
kunskaper både åldrarna till år 107 år och de år oftaöver 75om upp

65 år.över
Hur då könsfördelningen i huvuddelen de kommunalautser av

satsningarna. deFör anläggningar organisatoriskt knutna tillärsom
Fritid Stockholm bygger könsfördelningen, någramed undantag, på
dörrenkäter och registerdata. För musikskolan bygger de på registerdata
och fritidsvanestudier.

När det sedan gäller de anläggningar/verksamheter tillhörsom
kulturförvaltningen saknas medtyvärr, undantag, uppgifterett som
bygger på dörrenkäter eller registeruppgifter. Ska vi kunna exaktagöra
beräkningar offentligt resursutnyttjande bör vi alltså ha sådanaom
uppgifter. Tyvärr det flera år få fram dessa. Istället får vitar att
kulturförvaltningens anläggningar/verksamheter fram utnyttjandet med
hjälp fritidsvanestudierde vi kontinuerligt genomför i Stockholm. Deav
studier vi har genomfört i Stockholm fångar de aktiva ochmestupp
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20% ungdoms-och i barn- ochunderibortfallen är vuxengruppen
förfritidsvaneundersökningar10%. använderunder När mangruppen

anläggningstyp måste räknakönsfördelningenfå framatt manen
felmarginal.någramed procents

anläggningar/-Stockholms stadskönsfördelningen på2 visastabellI
verksamheter.° könsfördelning försaknarbörObserveras att

2004, kultursatsningarkulturhuvudstaden, OS årpâsatsningStockholms
övrigtStockholm, ateljéstödytterstadsomrádena, Konsumenti +

konstkansliet.förlokalstöd samt
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Tabell Könsfördelningen olika anläggningar/verksamheter i
%.Stockholms stad.

änv1nn0r

Rregisterdata
skattningar utifrånBE ienkäter både åldersgruppen till 20 år och denupp

befolkningen 20-75 årvuxna
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kvinnorMissgynnas

Är stadensfår mindreStockholm än männenikvinnornasådet att av
jagkombinerarfrågankunnafritid Försatsningar att nuge svar

2 medtabellanläggning/verksamhetvarjekönsfördelningen påihop
tabell l.kostaranläggningen/ verksamhetenvad

förStockholminom Fritiddetpåpekat saknashartidigareSom jag
fotbollsplaner,påbudgetenbrytamöjligheternärvarande att ner

vidörrenkäternafriidrottsanläggningar. Iochisbanor attkonstfrusna ser
% pojkarmedan andelen17anläggningar ärtotalt i dessaflickorandelen

83%.är
Stockholmsmissgynnaskvinnorpå frågantabell 3I avomsvarges

kvinnors delochinteredovisas mänstabellenfritid. Isatsningarstads
saknarvi bådetill dettaOrsakerna ärparker.satsningarna attav

fått be-vioch dedärobservationermångatillräckligt avsvar som
osäkerhetsmoment.innehåller mångafritidsvanestudiernaifolkningen

ochstudiervisar dessa mänochi ungdoms- attBåde vuxengruppen
grad.ungefäriutnyttjar parkerkvinnor samma

47% desigtillgodogörkvinnornaVi sammantaget avattser
53%. Eftersomochfritidsverksamhettill männenanslagenkommunala

överskattasfler männennågra änhuvudstadeni ärkvinnorna procent
något.satsningarnakommunaladeutnyttjandederasdessutom av

stadenalltsåmissgynnasKvinnorna av
viför sigverksamhetfritidsnämndensvi attUndersöker ser

61 Dettaochsig 39 männentillgodogör procent.kvinnorna procent
genomförtstidigare harstudieri deresultatenmedvälstämmer som

forskningsenhet. områdetInomStockholmsFritidförinom ramen
satsningar ochStockholms männen34% Fritidkvinnornaidrott tar av

Även studier66%. i minamed resultatenbraresultat stämmerdetta
områdekulturförvaltningens1990-talet. Inombörjan samtfrån av

kvinnornatill55% satsningarnagårstadsteaternochmusikskolans av
45% tilloch männen.
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miljoner respektive kvinnor tillgodogörTabell Antal kronor mänsom
varje verksamhetsområdestads satsningar dels inomsig Stockholmsav

1995.dels totalt
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representativt det gäller kvinnors ochår 1995vilken grad när mänsI är
offentliga satsningarna fritid i Stockholmdeutnyttjande är enav

sig. hel del talar förtroligtvis ställer Enflertalet läsarefråga attsom
åren.representativt för åtminstone de För1995resultatet är tre senaste

treårsperioden drabbat de olikaundernedskärningarnadet första har
ungefärdominerar i likarespektive kvinnorprogramområden mänsom

nyinvesteringar gjorts underingadet andra hargrad. För storastor
ungefär likaår under periodentredje går varjeperiod. För detsamma

idrott tillprogramområdetnyinvesteringarna inomganska smålite deav
kvinnor.

skillnadernasannolikhet också fråganmedställer sigLäsaren stor om
offentliga fritidssats-utnyttjande deoch kvinnorsmellan mäns av

Sveriges huvudstad. Någotövriga landet ilika små iningarna är som
finns dock några faktorerfrågan finns inte. Detpå densäkert somsvar

flesta övriga kommuner imissgynnas i de änkvinnortalar för att mer
Stockholm.

ungefär lika mycketi huvudstadenförsta detdetFör satsas pengar
+musiksk0lankulturnämndens områdeingår inompå det samtsom

område. har i deninom fritidsnämndens Jagdetstadsteatern satsassom
satsningar ikvinnor utnyttjar kulturnämndernasvisathär attrapporten

aktiviteterdemindre kommunernahögre grad Juän män. satsar som
aktiviteteri förhållande till detill kulturnämndernahistoriskt förts som

anledning finns detdestofritidsnämnderna,förts till större att anta att
fritidtotala satsning påkommunernasmissgynnas änkvinnorna mer av

också driftkost-uppgifter visarKommunförbundetsi Stockholm. att
ungefär 43 %kulturnämnderna kommuner-förnaderna brutto utgör av

brutto för fritid.driftkostnadertotalanas
skillnaderfritidsvaneundersökningar påtyder våradet andraFör att
i framförgenerellt mindre i Stockholmkvinnor änmellan och ärmän

alltså så kvinnor förDet verkarallt de gamla bruksorterna. att tarvara
i där delfritids- och kulturutbudet kommunersig storen avmer av

organiserade i TCO och i SACO i kommuner däränbefolkningen är
LO-kollektivet dominerar.
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måste specialgranskassatsningarNya

kommunförbundet, ungefär 1 miljardenligtVarje år kommunerna,satsar
kulturnämndernas område.investeringar inom fritids- ochpåkronor

vilka verksamheter dekunskapNyinvesteringar somomger oss
speciellt intressant eftersomprioritera.förtroendevalda vill Detta är en

speciellt på kvinnorsfattat beslutdel kommuner harhel satsaattom
specialgranska investeringarnaspeciellt viktigtdetfritid. Därför är att

för de frågor liggerInvesteringskostnadernakönsperspektiv.ett somur
enligt kommun-i landet helhetområdekulturnämndernas ärinom som

fritid.investeringarna på45% de totalaförbundet omkring av
sammanlagda investeringskost-redovisa deförsta börl ett steg man

och defritidsnämndernaför kulturnämnderna,för varje årnaderna
fritid. andra kan detmänniskors Ivad gällerandra nämnderna ett steg

investeringarna inomskilja påförsökaintresse att programom-vara av
tredje bör investeringskost-fritid.kultur respektive Irådena ett steg

könsperspektiv.idrott redovisasför områdetnaderna enbart ettur
speciellt viktigtredovisasinvesteringskostnaderna Det ärska dåHur

framförnyinvesteringar. alltunderhållskostnader och Dettaskilja påatt
1900-talet haridrottens område under helainomberoende på detatt

påtryckningar från i första handanläggningar efterbyggts representanter
inte läggerdomineras Det innebär,idrotterför de män. om mansom av

underhållsbudgeten under ganskapojkidrottsanläggningar,iska atttypner
tillfalla Omutsträckning kommerår framåt i män.många störst att

på flickorsförtroendevalda allvarkommunernas satsaattmenar mer
utläsas nyinvesteringsbud-det kunnafritid på pojkars kommerän att ur

år försådant beslut blir pojkarnakonsekvensEn attettgeten. avannan
investe-allt mindre del de totalatillgodogöra sigkommerår att en av

ringskostnaderna.
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lnvesteringsbudgeten kan på följande sätt:presenterasex.

Underhåll Reinvesteringar Totalt+
Nyinvesteringar

pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor

Fritid inkl. idrott

Kultur

Andra nämnders
fritidssatsningar

Totalt

redovisningsformSamma kan också användas inomäven programom-
rådet idrott.

vi tidsmässigt inte haft möjlighetTyvärr har granska Stockholmsatt
investeringar för hela fritidsområdet.stads Däremot har vi granskat

investeringsbudgeten för Fritid Stockholm sedan 1985. Huvuddelen av
investeringar gjorts har gått till programområdet idrott.de Avsom

investeringsbudgetentidsskäl har vi inte hunnit bryta i delområdenaner
underhåll och investeringar.

tabell 4 hur investeringsbudgeten för Fritid StockholmI presenteras
programområdet idrott mellan 1986 1996 fördelarinom och sig mellan

och kvinnor.män

fördelningTabell Investeringsbudgetens på respektive kvinnormän
idrott. Fritid %.inom programområdet Stockholm.

År Kvinnor Män
1986 34 66
1987 38 62
1988 39 61
1989 42 58
1990 43 57
1991 20 80
1992-1994 43 57
1995 36 64
1996 5050
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Vi kan konstatera investeringarna under perioden mellan 1986 ochatt
1995, kommunen vid tillfällen under perioden beslutattrots att tre att

på kvinnors idrott, i utsträckning har gått tillstörst idrottan-mänssatsa
de. förslag ligger för 1996 innebärDet dock kvinnor för förstaattsom
gången får lika mycket nyinvesteringarna inom programområdetav

män.idrott som

för tillVad kan göra rättaattman

missförhållandena

har alltså visat kvinnor i Stockholms stad får någotJag mindreatt av
fritidssatsningarna mångaI andra kommuner fårän männen. kvinnorna
troligtvis betydligt mindre satsningarna Dessutom har jagär männen.av

konstatera kvinnorna i Stockholmkunnat mellan 1986 1995och haratt
fått mindre nyinvesteringarna de för-än männen. Detta trots attav
troendevalda åtminstone gånger under denna period har fattat besluttre

kvinnor ska få lika del nyinvesteringarna männen.att storom aven som
förmodligen så de allra flestaDet i landet tyckerär att attpersoner

och kvinnor inom fritidsområdet bör få ungefär lika delmän destor av
offentliga satsningarna. Vilka åtgärder bör då genomföra för attman
kvinnor ska få del satsningarna iAtt detalj formulerastörre etten av

liggerhandlingsprogram för detta helt utanför denna skrifts målsättning.
Vid handlingsprogramutarbetande konkret måste ocksåett taav man

till både de klassmässiga och etniska skillnader finnshänsyn blandsom
kvinnor gäller fritidsvanor. ska jag dock i punktformdet Här visanär

centrala åtgärder bör genomföras. Eftersomnågra det inomärsom
programområdet idrott ojämlikheten finns, jagden ska härstora mest
diskutera område.detta

frågor ställer sigEn de med anledning resultaten hurärav man av
kan få investeringarna, det fattatshar många beslutmän trots attmer av

kvinnor ha lika mycketska eller Det finns åtminstone tvåattom mer.
den frågan.tänkbara För det första har företrädarna för desvar

idrotternavarit skickligarepåtryckargrupperänmansdominerade mycket
för kvinnliga idrotterna. det andra framföreträdarna de För har det till

redskap för beskriva de könsmässiga konsekvensernasaknats att avnu
både drifts- och investeringsbudgeten. innebär i många fall dockDet

förtroendevalda helt enkelt inte kunnat överblicka deinte i alla deatt
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viktigt fritids- ochdärförkönsmässiga konsekvenserna. Det är att
i ochockså övriga nämnder kommuner,kulturnämnderna självklart stat

enskilda ärenden ochbeslut allalandsting fattar att stora summanom
ska beskri-gäller både drift och nyinvesteringaralla förslag detnärav

Fritidsnämnden Stockholm kommer troligtivskönsperspektiv. iettvas ur
i januari 1996 fatta sådantförsta nämnd i Nordenockså att ettsom

beslut.

Även det förefaller självklart det viktigt påpeka2. detär äratt attom
förkvinnornas preferenser ska ligga till grund tjejsatsningarna.som

få framförValet välja gå på eller konstutställningaratt att teaterex.
bordtennis springa i motionsspår, måstespela elleratt ett vara en
utgångspunkt åtgärder diskuteras.självklar ska Vi kannär attse

kvinnorna överrepresenterade inom för kulturnämndensär ramen
kompetensornråde och inom fritidsnärrmdens. förefallerDetmännen
därför viktigt kvinnoperspektiv kommunerna ungefärett att satsarur
lika mycket på de verksamheter historiskt förts till kulturnänmdernasom
respektive fritidsnämnderna. Det också viktigt komma ihåg,är näratt

fördelas,medel ska kollektiv i dag i högre gradmännen änatt som
kvinnor bejakar tävlingsspiralen och professionalisering verksam-en av

Viheter. kan tjejer starkt dominerar Vår Teater. Bland deattse
professionella skådespelarna dominerar däremot Vi ocksåmän. attser
flickor dominerar musikskolan. Bland de professionella musikerna är

idrottensöverrepresenterade. Inom område söker kvinnormän i högre
grad värden gemenskap,än män medan i högre gradmän änsom

laget.kvinnor bejakar vinna och spela med bästa De allra flestaatt
barn och ungdomar rider flickor. Bland tävlingsryttareär påsom
elitnivå minstdet lika mångaär kvinnor. satsningmän En påsom
amatörism och bredd istället för professionalism/elit verkar alltså gynna

Ävenkvinnor kollektiv. flertalet pojkar skulle troligtvis vinna påsom en
sådan inriktning fritidspolitiken.av

Det också viktigt flickors preferenserär kommer fram vid beslutatt
vilka nyinvesteringar ska göras.om som
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Stockholm önskar gymnasieflickorI staden ska påatt satsaex.
ande anläggningar:följ

Vilka idrottsanläggningarTabell 5. gymnasieflickor i Stockholm önskar
1993.staden ska på.att satsa

Sporthallar gymnstik/workout/dansför %51. Simhallar2. 24
Sporthallar för budosporter/styrke-
träning 19
Anläggningar ridsportför 16
Anläggningar för skytte 16
Sporthallar för bollspel 14
Friidrottsanläggningar7. 12
Anläggningar för 12motorsport
Bollplaner 8

10. Konstfrusna isbanor 8

Vi flickor i första hand vill kommunernaatt skaser påatt satsa
inomhusanläggningar för olika gymnastikformer bad.samt

När inom idrottens område ska på anläggningarman satsa som
flickor kollektiv det viktigtär komma ihåg vilkagynnar idrottersom att

flickor är överrepresenterade
tabellI 6 visas könsfördelningen i antal RF- idrotter blandett

högstadieelever kommuner.i antalett

Tabell Andelenpojkar respektiveflickor i RF-idrotter.antal Högstadiet.ett Småkommuner+
kommuner+st0rstäder. 12118.stora n

Flickor Pojkar
Konståkning 100% Biljard 00%l
Ridning 97 Cykel l OO
Gymnastik 92 Ishockey 97
Dans 88 Boxning 94

Brottning 91
Volleyboll 80 Motorcykel 91

Bandy 90
Friidrott 57
Basket 56 Kanot 84
Simning 52 Bordtennis 82
Handhnll 45 Innebandy 81
Skidor 42 Bilsport 81
Orientering 41 Bangolf 80
Segling 40
Judo 38
Badminton 35
Tennis 31
Fotboll 30
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i första hand depå flickors idrottande detönskar ärOm satsaman
stöd.domineras tjejer ska ha Kommunerna kanidrotter av somsom

stödja idrotter flickor dominerar självaalltså speciellt deatt somgenom
mellan och kvinnor.resursfördelningen Dettapåverka män är extra

fast eftersom hel del kommunala företrädare hävdarviktigt slå attatt en
i knappast kan påverka den offentliga resursför-kommunernaman

delningen på fritidsområdet mellan könen. Det också viktigtär att
komma ihåg extrasatsning på idrott många flickor utövar,att en en som

ändå domineras i de allra flesta fall blirmänstortmen som av en
kollektivpojksatsning. Flickor får enbart satsningen på densom mer av

mansdominerade idrotten, det fattas beslut anläggningenattom om
förstaenbart eller i hand ska användas flickor. gällerDetta dock baraav

förutsättningunder flickors idrottande inte flyttas till denatt nya
anläggningen från de gamla.

Flickornas RF-idrottande måste jämställas med pojkarnas detnär
tilldelninggäller tider. Om några specialidrottsförbund fattat beslutav

pojkarnas seriespel har företräde framför flickornas påattom samma
nivå måste kommunerna ändra på detta det gäller tilldelningnär tiderav
i kommunernas anläggningar. Tider på anläggningar måste också
tilldelas dem vill idrotta utanför idrottsförenings En sådansom en ram.
reform flickor.gynnar

Många idrottsanläggningar,de fritidsgårdar och parklekarav som
finns har byggts och inretts utifrån i första hand pojkars behov attav
idrotta och tillsammans. Det finns anledning innehållsmäs-attvara nu
sigt, lokalmässigt och säkerhetsmässigt anläggningarnaöver ettse ur
tjejperspektiv. En arbetsgrupp inom det tjejprojekt drivits inomsom
Fritid Stockholm har redan utifrån målsättningen innehållsmässigt,att
lokalmässigt och säkerhetsmässigt bättre på kvinnors preferensersvara
utarbetat flickrond en checklista för hur anläggningen ska utformasen
för fritidsgårdar.kvinnors preferenser föratt Nästamotsvara steg
måste utarbeta flickronder alla anläggningaratt övertypervara av

landethela
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Dörrenkät för idrottsanläggningar, Fritid Stockholm.Bilaga.

påNamn idrottsanläggningen
........................... ..påBenämning lokalen/utrymmet

.......................... ..
Datum

................................................. ..
Klockslag

............................................... ..
Idrott utövassom ...................................... ..
Antal utövare .......................................... ..
Kön

Antal killar
..................................... ..

Antal tjejer
....................................... ..

Antal ut-
Killar Tjejerövare

årUnder 7

7-12 år

13-16 år

år17-20

Över 20 år

genomsnittsålderBeräknad
................................ ..påNamnet idrottsföreningen/annan arrangör

................ ..Ovriga kommentarer
........................................ ..

Observationen är gjord av ................................ ..

9 16-0130
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Notförteckning

till kulturpolitiken, sid 13-15.Nilsson, Vägen
ungdomens 68.Staten och fritid, sid2. Olsson, H-E,

till Ungdomsgård, kap 13.Från HemgårdOlsson, H-E,
friluftsliv1983:45, Turism ochSOU

tjänster pä fritids-, idrotts-Offentliga ochBudgetdepartementet,
kulturomrädena, sid 30.

ungdomsråd, Fritidspolitik och samhällsstöd, sid 32.Statens
1/92 25.LO, Magasin Union, sid7. nr

LåtGyllenhammar, PG, idrotten visa till samhälle medvägen ett
jämställdhet mellan könen, debatt den 2/9 1993.DN

Fritidsutbudet9. och flickorna i Ekerö kommun, sidM0gren,I,
befintliga10. Blomdahl, U, Kan undersökningar användas för att

offentligt rerursutnyttjande pâ fritids-och kulturom-göra utsagor om
rådet

kommunförbundetUppgifterna från har lämnats11. Hugo Blom.av
12. Några satsningarna inom förde kulturförvalt-störreav ramen
ningen inte redovisas i tabell 1 Kommittén för Stockholms-är:som
forskning 3 milj och projektbidrag 2,5 miljoner. Den centrala ad-
minstrationen har påtalats inte fördelats på de olikasom programom-
râdena varken för fritidsförvaltningen eller kulturförvaltningen.
Kulturfövaltningens adminstrativa avdelning kostar 8 miljoner och
förvaltningsledning 2 miljoner dvs totalt ungefär 10 miljoner. Fritids-
förvaltningens adminstrativa avdelning kostar 21 miljoner kronor och
förvaltningsledning 2 miljoner kronor.

Några de kostnaderna inom fritidsförvaltningenstörre inteav som
redovisas Garantipensioneri tabell 1 12,5är: miljoner kronor, över-
talig personal 4 miljoner kronor, vissa förvaltningsgemensarnrna kost-
nader 12 miljoner kronor arbetsmiljöinvesteringar 1 miljonsamt
kronor.
13. följande tabell framgår tydligtI underskattar flickornasatt man
underrepresentation bara tillavsevärt andelen ärom man ser som
medlemmar och inte till antal gånger de har varit aktiva i sin idrotts-
förening.
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% iAndel med- Antal föreninggångerärsom
i idrottsföreninglemmar 4 veckornasenasteJönköpmg

flickor pojkar flickor/ Flickor Flickor/pojkarandel
pojkar

Mellanstadiet 60 81 0,74 %35 0,54

Högstadiet 46 67 0,69 %28 0,39

Gymnasiet 48 0,87 %55 38 0,61

10%14. pojkarna på mellanstadiet går i vår studie 1994 i Stock-av
oftaholm på fritidsgård. Bland flickorna siffra 2%.är samma

Bland högstadielever i Jönköping vi tydligt hur flickors aktivi-ser
överskattas vi enbart till besökt fritidsgård ellertet om ser om man

hänsyn till antalet besök.utan att ta

%Andel besökt Antal fritidsgårdbesök påson1
fritidsgård 4Jönköping 4 veckornasenaste senastev.

flickor pojkar flickor/ Flickor Flickor/pojkarandel
pojkar

Högstadiet 23 30 0,77 %37 0,59

I kommunala15. musikskolan deltar enligt uppgifter från musik-
skolan den 20.11.1995 4715 flickor och 3413 pojkar. Andelen flickor

alltså 58%.är
16. När det gäller kulturförvaltningens verksamheter +stadsteatern har

gåttvi tillväga på följande för få framsätt könsfördelningen:att

studieförbundensI verksamhet deltar totalt 225 568 Avpersoner.
133dessa 895 kvinnor 59%.är dvs Denna uppgift har vi fått från

,kulturförvaltnigen. Se stencil: Antal deltagare i studiecirklar och övrig
folkbildningsverksamhet 94/95. Resultaten i fritidsvaneundersök-
ningarna det gäller könsfördelningnär i studiecirklar stämmer
mycket bra med uppgifterna från studieförbunden.

Könsfördelningen på stadsmuseeum, kulturhuset, parkteatern,
bibliotek, Liljevalchs och stadsteatern har vi fått fram våragenom
kontinuerliga fritidsvaneundersökningar bland barn och ungdomar för
sig och för sig. Vi har i dessa undersökningar ställt fråganvuxna
hur ofta Stockholmarna besöker dessa olika institutioner. Vi har
sedan tagit fram hur del respektivemän kvinnor står förstor av
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för sig ochanläggningen i och barnsamtliga besök vid vuxengruppen
vi resultatenför sig. harungdomsgruppen I vägtnästa steg samman

tendensernaviktigtbland barn och Det närär att notera attvuxna.
institutionerna i flestakönsfördelningen på de olika de allragällerdet

och bland Når detlikartad i barn-och ungdomsgruppenfall är vuxna.
års-allmänt" gäller fördelningenkönsfördelning på "teatrargäller av

från fritids-vi också låtit resultatenbidraget till mm harteatrar
vid Stockholms gälla.vaneundersökningarna teatrar

könsfördelningenJämför vi från våra studier blandresultaten om
studier, SCB:s, kan tenden-kulturbesökarna med andra attex. se

likartade båda studierna. Se SCB, Fritid 1976-1991, sidi deårserna
framkommer kvinnor går74-84 och 172-177. båda studiernaI att mer

kvin-på och konstutställningar/konstmuseer Män ochän män.teatrar
lika övriga muséer i bådabesöker i ungefär grad under-stornor

sökningarna. Kvinnor besöker enligt resultaten i båda studierna
bibliotek i något grad kvinnor med ihögre Dessutomän män. är
studiecirklar i högre grad både i vår studie och i SCB:s.än män

för17. För få dörrenkäter har genomförts på samlingslokaler viatt
utifrån könsfördelningen.enbart dessa ska kunna Istället haravgöra

könsfördelningen tillskattats med hänsyn dels detaget att stora
nyttjarna samlingslokaler studieförbund föreningslivoch delsärav
med hänssynstagande till resultaten i dörrenkåterna. Könsfördelningen
i studieförbundens verksamhet vi fått fram hjälphar med register-av
data och könsfördelningen aktiva föreningslivetbland de i med hjälp

fritidsvanestudier.av
18.Blomdahl, Parker och Grönomrâden.U,
19. ska alltså observera vi undersöktLäsaren har hur delatt stor av
de offentliga satsningarna på fritid går till kollektivmänsom som
respektive frågakvinnor. En ligger utanför den här skrif-annan som

syfte undersöka de kvinnor utnyttjar de offentligaär atttens om som
satsningar missgynnas i förhållande till de också utnyttjarmän som
just de offentliga satsningarna på fritid. Det skulle kunna så attvara
de kvinnor aktiva inte missgynnas i förhållande tillär de mänsom

aktiva orsakerna till kvinnorär kollektiv miss-utan att attsom som
fler kvinnor inteär alls utnyttjar de kommunalaän mänattgynnas

satsningarna. Om vi utreda idet så skaär rapport.en senare
Det enbart programområden där viär i de dörrenkäteranvänt för

fram könsfördelningen kvinnors aktivitet underskattasatt som
något.
20. Se Fredriksson/Holmberg:Idrott på lika villkor, 42.ex. ex. s.
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idrott med idrott det ligger21. viNär hår gör utsagor om menas som
programområdet idrott med undantag strandbad/utomhusbad,inom av

friluftsområden.fiske och
ochFritid Stockholm, för upprustning mindre22. Se Program av

idrottsanläggningar, verksamhetsprogram 1996.medelstora
med i idrottsförening23. Elofsson, Varför ungdomarär

sid 33.ex.
för högst alternativ.24. Eleverna har fått kryssa tre

få boxning, brott-25. de idrotter ungdomar,För utövas tsom av ex
könsfördelning jag någotning biljard, den osäkeroch är presenterar

ingår i studien. innebär inte12 000 elever Detöver atttrots att man
påstå det fler flickor i boxning iutifrån denna studie kan är änatt

utifrån ibiljard. kan påstå resultaten studien minstDet är attman
90% sysslar med boxning, brottning och biljard pojkar.de ärav som
26. fl., Flickrond på fritidsgård.Se Prawitz, m.
27. Fritid Stockholms har handlingsprogram för både idrottInom ett
inomhus idrott utomhus utarbetats. Se Bergkvist fl., Hand-och m.
lingsprogram för flickors idrott.
28. artikel framtagen inom för forskningsprojektetDenna är ramen

effekter offentligt bedrivenResursutnyttjande och verksamhet påav
fritids- Sociologiskaoch kulturområdet, insitutionen, Stockholms

fritidsförvaltningen, Stockholm. Artikelnuniversitet och har utarbetats
i samråd med Ingrid Widegren. vill framföra tack tillJag ett varmt
henne, liksom till vill också tacka alla, ingen nänmdMac Berg. Jag

ingen varit behjälpliga vid framtagandetoch glömd, underlagsom av
kommenterat olika utkast till artikel.och läst och dennasom

Litteraturförteckning:
Bergkvist fl., Handlingsprogram för flickors idrott, 1995, Forsk-m.

ningsenheten vid Fritid Stockholm.
Blomdahl, Gynnar de offentliga satsningarna på fritids-och kul-U,

turområdet de redan gynnade En granskning budgetdepar-av
granskning i frågan, 1985, Sociologiska institutionen vidtementets

Stockholms universitet och forskningsenheten vid Fritid Stock-
holm.

Blomdahl, Stockholmarnas och Västeråsarnas utnyttjandeU, Par-av
ker och Grönområden, 1987, Sociologiska institutionen vid

forskningsenheten Fritid Stock-Stockholms universitet och vid
holm.
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undersökningar användas förbefintligaBlomdahl, U, Kan göraatt
resursutnyttjande på fritids- och kulturom-offentligtutsagor om

institutionen vid Stockholms univer-rådet 1987, Sociologiska
Stockholm.forskningsenheten vid Fritidsitet och

offentligt resursutnyttjande på fritids-angåendeBlomdahl, U, PM
vid Fritid Stockholm.området, 1990, Forskningsenheten

de politiska målen -Flickprojektet,fl., Att förverkligaBlomdahl m.
1993, Fritid Stockholm.

på min-Widegren, "Fritidsnärnndens satsningarBlomdahl vuxna
Fritiden 5/1995.till förmån för barn och ungdomar" iskar nr

Offentliga tjänster på fritids, idrotts- och kul-Budgetdepartementet,
1982: 10.turområdena, Ds B

El0fsson,S, Varför ungdomar med i idrottsförening 1994, Forsk-är
vid Fritid Stockholm och institutionen för socialtningsenheten

universitet.arbete vid Stockholms
Idrott på lika villkor, 1992,Fredriksson Holmberg, Institutionen

ekonomi.for kommunal
Fritid för upprustning mindreStockholm, Program och medelstoraav

idrottsanläggningar, 1995-1 1-20.
idrottenGyllenhammar, PG, Låt visa till samhälle med jäm-vägen ett

ställdhet mellan könen, debatt 2/9 1993.DN den
LO, Magasin Union, 1/92 sid 25.nr
Nilsson, till kulturpolitiken, 1981, Publica.Vägen

Fritidsutbudet och flickorna i Ekerö kommun.Mogren, Rapport
januari 1995. Ekerö kulturnämnd

Olsson, Staten och ungdomens jiitid, 1992,H-E, Arkivs avhand-
lingsserie.

Olsson, Från Hemgård till ungdomsgård.H-E, studie i denEn svens-
ka hemgårdsrörelsens historia, 1982, RSFH:s förlag.

Prawitz fl., Flickrond på fritidsgård, 1995, Forskningsenheten vidm.
Fritid Stockholm.

SOU 1983:45, Turism och friluftsliv 2.
SCB, Fritid 1976-1991, 85.Rapport
Statens ungdomsråd, Fritidspolitik och samhällsstöd, 1981, Liber

förlag.
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Penningströmmarna till idrottsvensk

Idrottsekonomiskt Centrum IEC

I detta kapitel skall vi visa på penningströmmarna till svensk idrott,
ekonomin inom idrottsrörelsen. Dels handlar det peka påsamt attom

idrottens intäktskällor dels handlaroch det visa hurattom pengar-
idrottenfördelas inom Siffermaterialet hämtas till delenstörrena

från 1994, i falldel det handlingar från 1994/95 lig-ärmen en som
till för vissagrund uträkningar. Delresultat jämförs med motsva-ger

rande från 1993resultat års undersökning delvis publicerades isom
mESO-rapporten Idrott åt alla

offentligaDe penningströmmarna till idrotten 1994

Stöd

Staten Riksidrottsförbundet miljoner511 kr
Landstingen Distriktsförbund 90 miljoner kr
Kommunerna Idrottsföreningar

-kontantbidrag 1 100 miljoner kr
-anläggningssubventioner 3 500 miljoner kr

Summa stöd: 201 miljoner5 kr

De källor följande: årsredovisningar specialidrottsför-använts förärsom
distriktsförbund,bund och årsredovisningar Riksidrottsförbundetfrån och

Sveriges Olympiska Kommitté, statistik från ochRF IMU-testologen, statis-
tik från Svenska Sponsringsföreningen, material från länsarbetsnämnderna,
material från Kommunförbundet materialoch från Lotteriinspektionen.

mDs 1993:58. Idrott át alla Kartläggning och analys idrottsstödet. Rap-av
t1ll Expertgruppen studier iför offentlig ekonomiport ESO. Finansdeparte-

Stockholm 1993.mentet.
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Uppdrag

960 miljoner krlönebidragLänsarbetsnämnderna

200 miljoner krentreprenaderKommunerna

160 miljoner kr1uppdrag:Summa

1994förintäktskällor idrottenBetydande

miljoner krSpelmarknaden 1 996
kr595 miljonerSponsring

500 miljoner krPublikintäkter 1
kr500 miljonerMedlemsintäkter l

miljoner kr591Summa: 5

Riksidrottsför-delen viaidrotten fördelas tillstöd till störstaStaten
statsanslag påerhöll1994/95 RFRF. budgetåretbundet För ett

från Tipstjänstbidrag ABDärtill erhöll RFmiljoner kronor.511,1 ett
bl.a.sin statsanslaget vidarefördelar imiljoner kronor. RFpå 55 tur

som idag 66 tillspecialidrottsförbund, SF,dåvarande 63 ärtill sina
i form lokalt aktivitetsstöd.föreningslivetantalet direkt tillsamt av
fastställda kriterier, såsom:fördelas efter antalMedlen till SF:n ett

föreningsantal inom SF-
respektive SFantal aktiva inom-

aktiviteterantal-
utbildningsinsatser-

på landslagsverksamhetenvolym-

Landstingen

idrottensvarje år bidrag för verksam-Landstingen utbetalar stöttaatt
administrati-övergripande syftet täckapå distriktsnivå.het Det är att

90 miljoner kr från1994 fördeladesutbildningskostnader.och cava-
Landstingsförbundetstill 1992idrotten.landstingen till Fram re-var

på antal kro-skulle baseratlandstingsstödetkommendationer att vara
Landstingsförbundet inga generellainvånare. dag harI re-nor per
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och minimibelopp.grunder för bidragsregler Detkommendationer om
vilka organisa-enskilda landstingetalltså till det avgöraär attupp

kriterier,Vissaerhålla bidrag.tioner ska som an-gemensammasom
fortfarande. SådanaLandstingsförbundet, finns emellertidgivits av

demokratiskt uppbyggda och haföreningarna skakriterier är att vara
sociala funktioner.opinionsbildande, demokratiska ochideologiska,

verksamheterhålla landstingsbidrag måste de haDF skaFör ettatt
kontinuerligtdet aktuella länet. Därtill bör DF:ndelenöver större av

redovi-medlemsavgifter. vidare DF:n börårliga Detuppbära sägs att
efter verksamhetsperiodens slut in-målen med sin verksamhet ochsa

genomförts.redovisning vadkomma med över somen
Distriktsförbundens årsredovisningarKälla:

Kommunerna

varjefrån till idrotten bestäms enskilt kom-Stödet kommunerna av
in i kontantbidrag olika former anlägg-kan delas samtmen avmun,

Kommunförbundet beräknar årliganingssubventioner. kommunernas
fritidsverksamheten till tio miljarderkostnader för kronor. Kommun-

landetsförbundet genomförde 1994/95 enkätstudie bland kommu-en
angående fördelningen kostnaderna för fritidsverksamhetenavner

vilken visar:
70% anläggningskostnader,de totala kostnaderna utgörs avav-
15% direkt föreningsstöd, 200 miljoner såutgörs ärav varav-

föreningslivetkallat uppdragsstöd. vill erhållerDet säga
exempelvisersättning från kommunerna för entreprenad,

idrottsanläggningar. miljarderdrift Av resterande 1,1 ut-av
700 miljoner kronor olika former kontantbidraggörs av av

och 400 miljoner kronor kontanta lokalbidrag.av
10% kommunernas fritidskostnader går till drift fritidsgår-av av-

dar.
5% totalkostnaderna administrativa kostnader.utgörsav av-

kommunernas fritidskostnaderDen delen anlägg-största utgörsav av
Enligt Kommunförbundetningskostnader. idrottens andel 50utgör

sju miljarder kronorna. Av kontantbidragen stårdeprocent av
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80%. följandeför penningströmmar från kommuner-idrotten Det ger
idrotten i miljoner kronor:tillna

anläggningssubventioner 3 500-
100kontantbidrag 1-
200uppdrag-

Enkätstudie Kommunförbundet, Blom, 1994.Källa: Hugo

Spelmarknaden

Olika former lotterier har sedan länge utgjort mycket viktigtav en
intäktskälla för idrotten. gäller både riksomfattande lotterierDet och
lotterier lokalt föreningslivet, såsomanordnas sälja lotterattsom av
vid andra föreningsaktiviteter. två statligt spel-matcher och De ägda

Penninglotterietbolagen AB Tipstjänst och AB, Aktiebolagetsamt
sinoch Galopp ATG bedriver spelverksamhet med särskiltTrav

statligt tillstånd, s.k. koncession. Samtliga bolag erlägger brutto-en
till två statligavinsskatt på 35 De bolagen levererar inprocent staten.

vinsten till ATG använderhela överskottet till utvecklastaten. att
i Sverige.och galoppsporten Folkrörelsernas lotterier reglera-ärtrav-

1994: 1000. Vide i lotterilagen kommer i detta avsnitt beröraatt
BingolottosAB Tipstjänsts och verksamhet. Penningströmmarna från

till idrotten 1994 sammanfattas i följandespelmarknaden tabell:

Tipstjänst 115 miljoner kronor
ATG 5 miljoner kronor
Penninglotteriet 1 miljoner kronor
Rikslotterier miljoner kronor15
Bingolotto 1 050 miljoner kronor

160 miljonerLokala lotterier kronor
Bingo 400 miljoner kronor
Fria lotterier 250 miljoner kronor

Summa: I 996 miljoner kronor

TEMO-undersökningI utförd på uppdrag Tipstjänst visas be-en av
folkningens efter Bingolottospelvanor, uppdelat kön. det speläven är

flest människor någon gång deltagit 70 befolkning-procentsom av
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har någon gång under det året spelat Bingolotto. Densenasteen
könsmässiga fördelningen jämn bland Bingolottospelarna.är Trisslot-

kommer på andra plats, där 61 befolkningen någonter procent av
gång deltagit under det året. I genomsnitt samtliga spelfor-senaste av

flerdet 10är procentenheter,män, någon gång spelatmer ca. som
under det året, i vissa spelformer och i vissa ålders-senaste men

det fler kvinnor spelat.är än män Räknat skillnadergrupper som som
i procentandelar mellan respektive kön i ålder 15-75 år finns tydligast
dominans bland för Oddset +25procentenhetermän och Stryktipset
+22procentenh.. Tydligast dominans bland kvinnor finns för Bell-
manlotter +9procentenh. och Penninglotter +9procentenh..

Tipstjänst

Mellan idrotten och Tipstjänst finns flera olika samarbetsformer. Det
kan handla både det direkta stödet, beslutats riksdagen,om som av
eller affársuppgörelser där Tipstjänst och erhålleragerar sponsor ex-
ponering sitt varumärke i utbyte Tipstjänsts betalningmotav pengar.
till idrotten såg 1994 på följande sätt:ut

Riksidrottsförbundet miljoner55 kronor
Fotbollförbundet 40 miljoner kronor
Sponsring- affärsuppgörelseroch 20 miljoner kronor

Summa: 115 miljoner kronor

Tipstjänst lämnade bidrag på miljoner55 kronor till Riksidrotts-ett
förbundet för budgetåret 1994/95. Det belopp RFvar samma som
erhöll budgetåret 92/93. Vid sidan RF det Svenskaär Fotbollför-om
bundet erhåller från Tipstjänst. Demest ersätt-typersom pengar av
ningar SvFF erhåller ersättning förär de seriespeletattsom anpassar
för underlätta Tipstjänst möjligheter bedriva spel,att att sponsorpeng-

cirka 10 miljoner kronor, utvecklingsprojektet "Tipselit 2samtar

Tipstjänst har antal kommersiella projekt och blandett är annat
huvudsponsor eller till:näst största Svenska Ishockeyförbun-sponsor
det, Svenska Brottningsförbundet, Svenska Friidrottsförbundet, Svens-
ka Bordtennisförbundet, Svenska Bandyförbundet och Svenska Inne-
bandyförbundet. Tipstjänsts huvudsponsorskap för friidrottsförbundet
upphör under 1996. Anledningen till det just dessa förbundäratt som

främstär för Tipstjänst bedriver spel deras matcher.sponsras att
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också starktkommersiellt intressanta. De ärandra ordmedDe år
idrotter.mansdominerade

spelform, så kal-lanseraTipstjänst1996 kommerUnder att en ny
Överskottet heltverksamhet skafrån dennavärdeautomatspel.lade

ungdomsverksamhet, därochföreningslivets barn-lokaladettill
omsättningspeletsBedömningarna85drygtidrotten utgör procent. av

emellertid Tipstjänst rättbeslutRegeringens attsvåra göra.är att ger
000 värdeautomatertill 7placera restaurangersuccesivt ut upp

utskänkningstillstånd.med

Bingolotto

etablerade sig i samarbete1990 ochi GöteborgstartadesBingolotto
kommitBingolottoDärefter har1992.på riksplanetTV4 att ut-med

hösten 1991Underintäktskälla för idrotten.viktigarealltgöra en
frånidén till BingolottopatenteradedenKanal GöteborgABövertog

producerarKanal GöteborgIdrottsförbund.ochDistrikts-Göteborgs
FolkrörelsernasvilketTV-Bingo AB,Sveriges ägspå uppdrag avav

TV4.sänds idetLotterifrågor,isamarbetsorgan program som
distributionscentra-distribueras viaoch25 kronorkostarbingolottEn

motsvarandeellertobakshandlare nä-och tillföreningslivettilller
sig enligt följan-fördelarsålda lotternafrån deringsidkare. Pengarna

de:
11,25 kronorvinstmedel-
2,00 kronordistributionsprovision-

kronor1,25marknadsföringochadministration-
10,50 kronorsäljande föreningar-

År 1994år ha-och till830 miljoner kronorBingolotto1992 omsatte
Är 1995 uppgickmiljoner kronor.till 2 498stigitomsättningende

997 miljoner kronor.till 2omsättningen
föreningslivetmiljoner tillföll050 kronorbetyder det 11994För att

dis-tjänstgör idrottensantal fallBingolottoverksamheten. Ifrån ett
ochdistributionscentraler bingolottertriktsidrottsförbund DF avsom

ersättning.förmedlad lott Arrangörernatvå kronorerhåller somper
distributions-fungerasamtliga chansenbörjan DFfrån att somgav

accepterade.fåtalendastcentraler, ettmen
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Sponsormarknaden

sig efter betydandeåterhämtatsponsormarknaden harsvenskaDen en
inlednings-under 90-taletsmed lågkonjunktureni sambandnedgång

och 1993sponsring 150 miljoner kronor1skede. 1989 omsatte var
sponsoromsättningen åter1995 pekar750 miljoner kronor.iden nere

denSumman miljard kronormiljard kronor. ärminstpå summaenen
alltså inte betyderi sponsring, vilketinvesterarföretagsvenskasom

vilket verksam-går till idrott, kultur elleroavkortatbeloppethelaatt
olikakan hasponsringen Företagenhetsområde typer avavser.nu

anlita konsult-och/eller behovgenomförandekostnader att externaav
1995 delvisordentlig fart igen under kanskötsponsringenAtter.

det idrottsevenemangi friidrott,förklaras VM är största somsomav
såsomarenaidrotterna,i Sverige. denågonsin anordnats Det är stora

frånintäkternakan räkna med deishockey, störstafotboll och som
finnsföreningarnas ekonomieroch medelstorade småIsponsorer.

många företagbetydande mörkertal i detemellertid attett sponsrar
år hari stället för Underoch tjänstermed produkter senarepengar.

sponsorobjekt inom andradelvis fått platsidrottssponsringen lämna
totalahar 70 denverksamhetsområden. Idrotten procent sponsor-av

Sverige.kakan i

kronor:miljonerSponsorutvecklingen .

0001988 1
1501989 1
05011990
9501991
8501992
7501993
8501994
00011995

SponsringsföreningenSvenskaKälla:
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TV- och radiorättigheter

Allt fler TV- och radiostationer konkurrerar sändningsrättigheter-om
till idrottsevenemang. Med två nordiska sportkanaler från ochna nya

med våren 1996 kommer betydligt fler tidigareän kunnasporter att
räkna med rättighetspengar från TV-stationer. Fortfarande kommer de

lagidrotterna de tjänar utvecklingen, istora att mestvara som men
det Ökade utbudet allt specialiserade kanaler har de min-ävenav mer
dre chansen erhålla både TV-pengar och exponering.sporterna att
Det kan betyda kvinnlig idrott kommer iatt att utrymmeges mer me-
dierna, tack de svenska framgångar damsidan under 1995. Ivare
Norge och Danmark har exempelvis damhandboll rönt mycketett

mediaintresse efter respektive landslags internationellastort stora
framgångar. I Norge och Danmark bevakas damhandbollen änmer
herrhandbollen.

GöteborgIFK den idrottsorganisationär erhållit intäktermestsom
från internationella TV-bolag efter framgångsrikt spel i den europeis-
ka cupfotbollen. Under 1990-talet handlar det 70-80 miljoner kro-om

i TV-intäkter förbara IFK Göteborg. skaDet dock påpekasnor att
Ävendetta exceptionellt.är Svenska Ishockeyförbundet, hockeyns

elitklubbar via Serieföreningen och Svenska Fotbollförbundet tjänar
varje år belopp på rättighetsförsäljning både nationella ochstora av
internationella TV-rättigheter. 1995 har 150-200 miljoner kronor till-
fallit svensk idrott i form ersättning för TV-rättigheterna. Rättig-av
heterna till iVM friidrott vårda miljardnärmare kronor,var en men
dessa såldes internationelladet friidrottsförbundet IAAF. Underav
1996 kommer rättighetspengarna till svensk idrott öka ytterligareatt
med tanke på de två kanalerna.nya

Publikintäkter

Ishockey den lagidrottär beroendeär publikintäkter.mestsom av
Under hela 90-talet har publikintäkterna utgjort cirka 40 procent av
elitklubbarnas omsättning. fotbollenFör motsvarandeär siffra drygt
20 De allsvenska lagen i fotboll 1995 redovisade förprocent. säsong-

1994 60,9 miljoner kronor i publikintäkter. I ingår inteen summan
GöteborgsIFK publikintäkter från Champions League. Motsvarande

siffra för elitserielagen i ishockey 1994/95säsongen för säsongenvar
1993/94 105 miljoner kronor.
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IMU-testologenRiksidrottsförbundet lätundersökningl somen
inträde förmiljarder kronor ifolket varje år 1,5betalar svenskagöra

förbundidrottsföreningar ellerfåtalolika idrotter. Baratitta på ettatt
därför arenahyror till kom-och betalaranläggningarsinaäger egna

oftaersättninganläggningsbolag. Dennaeller privata utgörs avmuner
publikintäkterna 20-30 procent. Avde totalaprocentuell andel aven

miljarddrygdet rimligtinträdesmiljarderna ärde 1,5 attatt antaga en
idrotten till del.kommer

Medlemsintäkter

hushållsvenskafrån IMU-testologen beräknasundersökningenI spen-
ingårår. dennapå idrottsutövande I10,5 miljarderdera summaper

till miljarder. RF:svilka 1992 beräknades 1,5medlemsintäkter,även
idrottsföreningar-141994 visadeföreningsstudie från procentatt av

träningsavgifter.medlems- ochintäkter utgjordes avnas

idrottsrörelsenEkonomin inom

RFRiksidrottsförbundet

inkl finans-642,8 miljoner kronorRFBudgetåret 1994/95 omsatte
frånutgjordes bidrag566,2 miljoner kronorintäkter,iella avvarav

miljoneruppgick till 511,1 kronorStatsanslagetoch Tipstjänst.staten
de 642,8 mil-miljoner kronor. Avfrån Tipstjänst 55och bidraget var

dis-specialidrottsförbund,miljoner tilltransfererades 555jonerna
utanförKommitté, organisationerOlympiskaSverigestriktsförbund,

Övriga kost-aktivitetsbidraganläggningar,Riksidrottsförbundet, etc.
uppgick tillkansliets kostnader84 miljoneruppgick tillnader varav

frittverksamhetsperiodens slut hade RFVidmiljoner.29,5 egetett
miljonerpåsedan hela överskottet 1,526,2 miljoner kronorkapital på

kapitaletjubileumsfond. bundnai Dethade fonderats RF upp-egna:s
kapitaletmed det friavilket tillsammans20 miljoner,gick till egna
vid bok-pâ 17,2 Noterbart RFsoliditetstal ärRF attprocent.ettger

förutbetalda in-kostnader ochmiljoner i upplupna157,1hadeslutet
inte betalatsbidragsmedelutgjordes ännutäkter. Merparten utsomav

organisationer.till underliggande
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De lämnade bidragen från fördeladeRF sig enligt följande i miljoner
kronor:

Lokalt aktivitetsstöd 215,0
SF-bidrag 228,2
DF-bidrag 23,0
Gotlands- och Nordkalottbidrag 2,7
Riksanläggningar och närstående 20,3org.
Utanförstående organisationer 20,1
Anläggningsstöd 31
Forskning och utveckling 9,8
Studiestöd 1,7
Övriga bidrag 3,3

Summa: 555,0

Sveriges Olympiska Kommitté SOK

SOK erhöll för perioden l/7 1994-30/6 1995 4,2 miljoner kronor i
statsanlag och drog på inhand 14,9 miljoner kronor iegen egna me-
del från diverse kommersiella aktiviteter. Självfinansieringsgraden för
perioden 78 viktigtDet är understryka olym-procent. att att ettvar
piskt år erhåller SOK högre statsanslag. Vidavsevärt periodens slut
hade SOK kapital på 32,8 miljoner kronor. Under periodenett eget
utbetalades 11,5 miljoner kronor till specialidrottsförbund med olym-
pisk status.

Specialidrottsförbunden SF

Sammanlagt består undersökningen de 63 specialidrottsförbundav
fanns i Riksidrottsförbundet 1994. 1992 uppgick deupptagnasom

totala intäkterna för SF till 683 miljoner kronor. Två år:n senare var
omsättningen till 843 miljoner kronor, vilket ökningmotsvarar en
med 23 Noteras kan omsättningen redan 1993 uppgick tillprocent. att
836 miljoner kronor. Den tämligen förändringen förklaras dels istora

bidragsnivån från RF ökat och dels i de kommersiella intäkter-att att
ökat. Fotbollen har bland ökat sina intäkter från 126 miljo-annatna
till 198 miljoner. delEn ökningen kan förklaras i det faktumner av

fotbollsvensk varit mycket framgångsrik under är. Vidareatt senare
befann sig flestade SF i mycket besvärlig sponsorsituation 1992.en
Till 1993 och 1994 hann det kommersiella läget i allmänhet och
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843intäkternatotalaAv deförbättras.synnerhetisponsorläget
utgjordes RF-specialidrottsförbunden63bland dekronormiljoner

bidrags-totaltvilketkronor,miljoner204 ettbidraget motsvararav
tidigaresiffra två årMotsvarande24SF:nberoende hos procent.

198 miljoneromsättning påFotbollförbundet med23 procent. envar
specialidrottsförbundet. Deavgjortfortfarande det störstakronor är

golf, rid-ishockey,fotboll,omsättningen ärden högstaharSF som
tennis.gymnastik ochorientering,friidrott,skidor, korpen,sport,

för-storlek haromsättningenstillSF:ntio treBland de största sett
84%, friidrottridsportaktiva. Det ärkvinnorfler än mänbund som

Övriga aktivamanligafler än79%. SF hargymnastik60% och
och kanotseg-isseglingSF:n haromsättning blandkvinnliga. Lägst

specialidrottsförbundenvardera. 47500 000 kronormed drygtling av
1991/92 ochundersökningen medVidpositivt resultat.redovisar ett

46.sifframotsvarandeunderlagårsredovisningar1992 års varsom
lshockeyförbundetvisadeundersökningenaktuellavinst i denStörst

Skidförbundet 3,73,9 miljoner,Fotbollförbundetmiljoner,l1,2
Seglingsförbundet 2,5miljoner,3,1Korpidrottsförbundetmiljoner,

2,3 mil-Tennisförbundetmiljoner,2,3Ridsportförbundetmiljoner,
uppvisadeförlustermiljoner.Störst2,0Golfförbundetjoner och

Aka-000 ochBasketförbundet -529972 000,Friidrottsförbundet -
tvinga-förbundinte något-229 693. Noterbart ärdemisk idrott att

tidigarevid denvilket falletmiljonförlust,redovisa någondes var
undersökningen.

finansie-väldigt olikauppvisarspecialidrottsförbundenolikaDe
till 0,03.från 0,94varierarSjälvfinansieringsgradenringsbilder.

totala intäkternadel devisar hurSjälvfmansieringsgraden stor somav
självfinansierings-harfrån SFbidrag RF. Deinte utgörs ensomav

rid-ochishockey, bilsportfotboll,golf, flygsport,0,80grad äröver
0,25tillsjälvfinanseringsgrad, ärlågmedförbundsport.De uppen

akademisk idrott ochdraghund,militäridrott,issegling, casting, cur-
ling.

för sinhar lättastarenaidrotternadeDet är attstora svarasom
ochlandskamperanordnarArenaidrotternafinansiering. turne-egen

internationellt utbyteigångeringår mångaochringar ett som genere-
möjlighetharmansidrottenOftast detintäkter.höga är att ge-somrar

i Sverigeishockey-VMexempelintäkterna. Ett ärde storanererar
miljoner kronor.på 39överskottlshockeyförbundet1995 ettsom gav

utsträckningfår iidrotternaicke-olympiska, störreoftastmindre,De
verksamhet.finansiera sinbidragsmedel för kunnaförlita sig att

hafthararenaidrotterna störstockså deFöljaktligen detär stora som
kapital.möjlighet bygga ett egetatt upp
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De SF har det största kapitalet Ishockeyförbundet,ärsom egna lvalt utåt visa 35,5 miljoner kr, i detatt bokslu-som senastemen som
hade lika mycketnästan fonderat i balansräkningen.tet De fem rikas-

förbunden ishockeyär 35,5 milj. kr, fotbollte 19,8 milj. kr, golf
12,3 milj. kr, handboll 7,6 milj. kr, segling 7,1 milj. kr.

Åtta SF uppvisar negativt kapital, det villett skulder-sägaeget att
överstiger de totala tillgångarna. Mest skuldsatt Svenskaär Frii-na

Övrigadrottsförbundet med 858 000 kronor. förbund med negativt
kapital baseboll,är basket, biljard, boxning, gång, skidskytte och vat-
tenskid0r.Det sammanlagda kapitalet bland SF:n uppgår enligtegna
SF:ns beräkningar till 148,1 miljoner kronor. Beloppet för-äregna
modligen 30 till 40 miljoner kronor medstörre tanke på olika fonde-
ringar inom SF:n.

Fördelas RF-bidraget aktiv medlem i de olika SF:n framträderper lväldigt skillnader mellan de olika idrotterna.stora Det viktigtär att l
påpeka detta nyckeltal kan vanskligtatt använda leftersomattvara
SF har olika definitioner för aktiva De femutövare. specialförbund l:n

erhåller högst RF-bidrag aktiv medlem rodd,är tyngdlyft-som per
ning, skidskytte, militäridrott och brottning.

Fördelning kvinnor och män

Av det totala RF-bidraget till SF:n på 203, 8 miljoner kan 71 miljo-
tillkommasägas kvinnliga idrottutövare och 132,7 miljonerner av

kan tillkommasägas manliga idrottsutövare. Beloppen har plockats
fram fördela RF-bidraget i förhållande tillatt könsdifferensengenom

SF. Sett till det totala antalet kvinnor i SF:n 43% skulleper 87,6
miljoner ha tillfallit kvinnliga ifallutövare målet varit fördela RF-att

Ännubidraget jämnt mellan könen. blir skillnadenstörre ifall det eg-
kapitalet i SF fördelas på liknande mellansätt könen.na Av totalt:n

148,1 miljoner tillkommer 35,9 miljoner kvinnorna och 112,1 miljo-
tillkommer Skillnadenmännen. förklaras i det dener äratt stora are-

naidrotterna, domineras män, har bäst förutsättningar försom av som
bygga kapital.att ett egetupp

Föreningarna

Det finns cirka 22 000 föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet
RF. I föreningsstudie RF företog 1994 Föreningsstudieen som
1994, Riksidrottsförbundet och syftade till undersöka vad detattsom
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drivkrafteroch vilkaidrottsföreningbraskapar ut-är somensom
IF" och underlaget"Braföreningen benämns"goda"vecklar den. Den

verksamhet. "IFbraföreningar medurvalutgjordes ansettett styrtav
utgjordes slumpmäs-kategorinden andraSvensson", ettavsom var

Under-idrottsrörelsen.tvärsnitt helaskallurval ochsigt ett avvara
olikafrån fleraintäkteridrotten hämtarfrämstvisarsökningen att

marknaderkommersiellabåde påidrottsförening uppträderkällor. En
idrotts-offentliga instanser. Dessutom ärbidragssökande tilloch som

Föreningarna harspelmarknaden.betydande aktörföreningarna en
föreningarnavilketriskspridning,utpräglad görandra ordmed atten

före-Samtidigt påverkasintäkter.står och faller medinte typ aven
områden iflera olikaförändringar inomekonominingarnas sam-av

spelmarknaden, reklammar-besparingar, ingrepp iKommunalahället.
olikaarbetsmarknadspolitiska åtgärder,utveckling,knadens sporters

i medierna.popularitet
ekonomiskemellertidelitklubbarna detgällerNär det är en annan
Göteborg,alla föreningar IFKframträder. rikastebild Den äravsom

allsvenskans% totala omsättningen irepresenterade 35,5 denavsom
fotboll och ishockeyElitföreningarna i bådefotbollföreningar. agerar

föreningslivet iekonomiskt hänseendebetydligt riskfyllt i än öv-mer
försäljning spelare verk-ochframför allt köp görrigt. Det är av som

riskfylld.samheten
278 miljoner kronorfotbollklubbarnaallsvenskaDe omsatte

298 miljoner kronorelitserieklubbarna i ishockey1994 och omsatte
300 miljoner kronor vardera.1993/94, alltsåunder nästansäsongen

emellertid inte allafotboll- ishockeyföreningarna detAv och är som
betydande skulder.besitter miljonkapital. Flera klubbar har
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Kommittédirektiv

P25

till Dir.offentligaFördelning resurserav
1995:74fritidsverksamhet ettur

jämställdhetsperspektiv

1995majlldenregeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av
fritidsverksam-kartläggaförtillkallas attutredaresärskildEn

fördelningenanalyseraoch avoch mänkvinnorförheten
jämställd-verksamhet ettsådantill uroffentliga resurser

förändringardeföreslåskall somUtredarenhetsperspektiv.
motiverar.analysenresultatet av

Bakgrund
valpersonligafrågagradhögitillbringas omärfritiden enHur

bakgrundsfaktorerSociala somförutsättningar.individuellaoch
förbetydelseocksåharutbildningochuppväxtvillkor

fritidsverksamhet.människors
olikafritidsverksamhetstimulerar genomochstöderStaten

övrigadetochidrottsrörelsenbådetillstatsbidragformer av
förnyelse-tillprojektstödutgårfall ävenvissaföreningslivet. I

utvecklingsverksamhet.och
verksam-nivånkommunaladenallt påframför somDet är

utgångspunktEnprioriteringar görs.lokalaochutformasheter
tillbidraskall attdesatsningama är attkommunaladeför

kommu-Denmedborgarna.förlevnadsförhållandengodaskapa
skattemedel.till 90 procentfinansierasfritidssektom avnala

nettoutgiftemakommunalade avserCirka 5 procent av
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driftskostnader till denna sektor. Därtill kommer investeringar
i form och ombyggnader. huvudsakI går tillav ny- resurserna
anläggningar för fritidsverksamhet. denI allmänna debatten
hävdas det oftare pojkar ochatt är flickormän och kvinnorän

deltar i aktiviteterna i dessa anläggningar.som
Föreningslivets verksamhet både kvinnor och män.engagerar

Ett övergripande mål med statsbidragen till föreningslivet är
också främja jämställdhet mellanatt könen. Rekryteringen av

medlemmar till föreningslivet har under årnya stagneratsenare
och minskat. Framför allt det flickor ochär kvinnor sökersom
sig till andra verksamheter. delEn dock förgörs motverkaatt
dessa tendenser. Ungdomsstyrelsen genomför till-sammans med
ungdomsorganisationema särskild satsning för stärkaatten
flickors roll i föreningslivet. Allmänna arvsfonden fördelar
också stöd till föreningar vill nyskapandeprövasom
verksamhet för bl.a. flickor.

Den svenska idrottsrörelsen bedriver omfattande verk-en
samhet framför allt många ungdomar. Blandsom engagerar
högstadieungdomar cirka 60är pojkarna och 40procent av

flickorna med i ellerprocent flera idrottsföreningar.av en
Vissa uppgifter tyder flickor och kvinnor ofta fåratt

tider ochsämre mötesplatser för sina verksamheter. Enligt en
Fritid Stockholm lämnatrapport storstadsungdomarssom om

förändrade fritidsvanor mellan åren 1985 och 1991 framhålls att
flickor och kvinnor denöverger etablerade idrotten. Som skäl

bl.a. det inom den etableradeatt idrotten inte gåttuppges att
förena idrott och social samvaro.

Idrottsrörelsen har mål för hursatt upp egna en mer
jämställd idrott skall kunna uppnås och jämställdhets-

skall utvärderas vid kommandeprogrammet riksidrottsmöte
hösten 1995.

Det finns således mål direkta och indirekta för olika- -
verksamheter inom fritidssektorn. Resultaten följs utifrånupp
varje sådant mål det behövs också samlad resultat-men en
uppföljning hela fritidssektom utifrån jämställdhets-av ett
perspektiv.

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att
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ochskyldigheterrättigheter,likaskall haochkvinnor män
ekonomiskafördelningjämliksamhället. Enimöjligheter av

jämställdhets-viktigsamhällssektorerolika ärinom enresurser
likainte haroch kvinnorflickor storpåtyderMycketfråga. att

inomoffentligatill deochpojkar mäntillgång resursernasom
fritidssektom.

fördjupad kunskapfåbehovfinns att omDet ett enav
finansieradoffentligtanvändningkvinnorsochflickors av

derasdenutsträckningvilkenoch i motsvararfritidsverksamhet
behov.ochintressen

kartläggautredaresärskildbakgrund bördennaMot en
analyseraochrespektivekvinnor mänförfritidsverksamheten

verksamhetsådantill ettoffentligafördelningen urresurserav
förändringardeföreslåskallUtredarenjämställdhetsperspektiv.

motiverar.analysenresultatet avsom

Utredningsuppdraget

ochkvinnorför mänfritidsverksamhetenKartläggning av

särskiltdetminskar äroffentligadetid därI resursernaen
måldeförhållande tilleffektiv ibliranvändningenangeläget att
ochfritidsvanorochkvinnorsStudier mänsställts avupp.som

skall, såUtredarenutsträckning.vissifinnsfritidsverksamheter
studierbefintligafrånutgångspunktmedmöjligt,detlångt är
behovVidochkvinnorfor män.fritidsverksamhetenkartlägga

skallUtredarengenomföras.kartläggningarkompletterandeskall
könsskillnaderdebelysakartläggningenledningmed somav

fritidsverksamhet.ochkvinnors mänsfinns i fråga om
frågeställningar:följandebehandlaskallUtredaren

kvinnorochflickorfortypiskafritidsverksamheterVilka är-
och mänpojkarrespektive

finansieradefritidsverksamheterdessaHur är-
individenenskildaför denkostnadernaVilka är-

respektivekvinnorsochflickorstillfinnsorsakerVilka-
fritidsverksamhetvalochpojkars mäns av
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Analys fördelning ofentliga till kvinnor ochav av resurser
män

Utredaren skall sammanställning de samladegöra en av
offentliga fritidssektom och analysera hurresurser som avser
dessa satsningar med den fritidsverksamhetstämmer överens

flickor och kvinnor respektive pojkar och bedriver.mänsom
Som led i detta arbete skall utredaren undersöka de offent-ett
liga fördelning inom fritidssektom i kommuner ochresursemas
föreningar. Utredaren bör belysa något könen miss-om av

i denna fördelning och i sådana fall analyseranärmaregynnas
orsakerna till detta och hur omprioriteringarövervägasamt om

kan ske. dettaI sammanhang skall utredarenav resurserna
också studera andelen kvinnor och i beslutande positioner.män

Även offentliga på fritidsverksamhetsatsasom resurser som
vänder sig till båda könen det inte ovanligt formerna ellerär att
ledningen fritidsverksamhet utgår från värderingarav en som
inte alltid med flickors och kvinnors intressen ochstämmer
behov. Utredaren skall därför särskilt beakta och hurom

tillgodoser behovet metoder ochavsättsresurser som av nya
förnyelse i syfte stimulera utveckling innebäratt en som en mer
jämställd fritidsverksamhet.

Utredaren bör också studera vilka satsningar gjorts närsom
det gäller forskning kvinnors respektive fritids-mänsom
verksamhet. vilkenI utsträckning fokuseras frågor gällersom

kvinnors villkor inom idrotten eller andra verksamhetert.ex.
Utredaren skall föreslå de förändringar resultatetsom av

analysen motiverar.

Hur arbetet skall bedrivas

Utredaren skall ha kontakt med den särskilda utredningen
dir. 1994:102 fördelningen ekonomisk makt ochom av
ekonomiska mellan kvinnor och män.resurser

Utredaren skall beakta regeringens direktiv till samtliga
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åtagandenoffentligautredare prövasärskilda attochkommittéer
konsekvenserregionalpolitiskaredovisa1994:23dir. samt

1992:50.dir.

Tidsplan

1995.december31denredovisasskall senastUppdraget

Civildepartementet
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