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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att ta reda på vad lönediskriminering innebär och om den lagstiftning 

som finns i Sverige om lika lön för lika eller likvärdigt arbete påverkar idrotten och de 

metoder de använder sig av för sin lönesättning. Syftet är även att ta reda på om det finns 

lönediskriminering inom den svenska handbollen och om detta är en anledning till att svensk 

damhandboll inte är professionell. Frågeställningarna som bearbetas är: 

1. Förekommer lönediskriminering inom svensk handboll? 

2. Är lönediskriminering ett hinder mot att svensk damhandboll ska kunna bli 

professionell? 

 

Metod 
Arbetet är en kvalitativ studie där personliga- och mailintervjuer med personer från 

Handbollsförbunden i Sverige och Danmark, Jämställdhetsombudsmannen i Sverige och 

Likestillingsrådet i Danmark varit det centrala. Anledningen till att olika personer från 

Danmark intervjuats är att dansk damhandboll är professionell och många damspelare kan 

leva på sin handboll.  

 

Resultat 
För att veta om det förekommer lönediskriminering inom svensk handboll måste det först och 

främst avgöras huruvida damhandbollspelare i Sverige är arbetstagare. Efter det måste det 

bevisas att marknadsmässiga grunder, som handbollen sätter löner utifrån, inte är godtagbart 

som förklaring till löneskillnaderna. 

 

Slutsats 
Det går i dagsläget inte att svara på frågan om det förekommer lönediskriminering inom 

svensk handboll. Därmed går det inte heller att svara på frågan om det är ett hinder mot att 

svensk damhandboll ska kunna bli professionell. Min forskning har lett fram till slutsatsen att 

det finns två möjliga sätt att komma till bukt med lönediskriminering, förutsatt att det 

existerar inom svensk elithandboll. Det ena via lagstiftning och det andra genom ökad kvalitet 

på produkten damhandboll. 



 
Abstract 

Aim 
The purpose of this dissertation is to find out what discrimination of salary means and if the 
legislation that exists in Sweden, regarding same salary for the same or similar work, effects 
sports and if the way that the sportindustry divide salaries are acceptable. The purpose is also 
to find out if discrimination of salary exist within swedish handball and if this is a reason why 
swedish ladies handball is not professional. The framing of questions that have been 
processed is: 

1. Does discrimination of salary occur in swedish handball? 
2. Is discrimination of salary an obstcale against professionalism in swedish ladies 

handball? 
  

Method 
The dissertation is a qualitative study where interviwes with persons from the Swedish and 

Danish handball federation, the equal opportunities ombudsman in Sweden and 

Likestillingsrådet in Denmark have been the most central. The reason to why different 

persons from Denmark have been interviwed is that Danish ladies handball is proffessional 

and many of the Danish handballplayers can live of theier handball.  

 
Results 
To know if theier does occur discrimination of salary within Swedish handball is it neccesery 

to first find out if ladies in Swedish handball are eployees. After that there has to be proved 

that the way Swedish handball divide salaries are not acceptable as explanation of the 

differences between mens and womens salaries.   

 

Conclusions  
Today it is impossible to answer the question if discrimination of salary occur within Swedish 

handball. Consequently the question if discrimination of salary is an obstcale against 

professionalism in swedish ladies handball can´t be answerd. My reserch has give rise to the 

conclusion that there are two different ways to handle discrimination of salary, provided that 

it occur within Swedish elitehandball. One way is by the legislation and the other one is by 

increasing the quality of the product ladies handball.   
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
 

I Sverige har idrotten bedrivits som folkrörelse där det ideella stått i fokus. De som utövat 

idrotten har varit amatörer som inte gjort några förtjänster på sin idrott. Idrotten har dock 

under de senaste decennierna stått inför stora förändringar. Idrotten har blivit mer och mer 

kommersiell i takt med att det blivit en eftertraktad markand för olika aktörer som insett vilka 

pengar som finns att utvinna ur branschen. I takt med detta har även de som utövar idrotten 

insett att de kan tjäna pengar på sitt idrottsutövande och ha det som yrke. I och med detta har 

professionalismen inom idrotten uppstått. 

 

Då idrotten mer och mer kommit att accepterats som ett yrke och stora idrottsklubbar mer och 

mer liknar renodlade företag har även krav på att idrottsutövarna ska betraktas som vilka 

arbetstagare som helst inom näringslivet uppkommit, med både dess för- och nackdelar. 

Mycket har handlat om vilka regler som ska gälla för idrottsutövare, som särskiljs från andra 

arbetstagare inom t.ex. skattelagstiftningen. En annan het potatis inom hela näringslivet, inte 

bara inom idrotten, är frågan om jämställdhet, då främst jämställdhet inom styrelser och på 

ledande positioner. Det här arbetet kommer dock att ta upp en helt annan aspekt av 

jämställdhet inom idrotten, det kommer att ta upp frågan om jämställda löner. Även detta är 

en väldigt het potatis inom övriga näringslivet som diskuteras livligt. Denna fråga bör även tas 

upp till diskussion inom idrotten. 

  

Det är viktigt att komma ihåg att det är brist på jämställdhet på flera plan inom idrotten både 

vad det gäller resursfördelning, träningstider och träningsmöjligheter med mera. Det finns fler 

män än kvinnor inom idrotten, både vad det gäller aktiva, tränare och folk i ledande 

positioner. Dessa problem sträcker sig från de lägsta åldrarna till de äldsta och från bredden 

till eliten.  
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1.2 Bakgrund 

 

1.2.1 Lagstiftning 

Frågan om lika lön för lika arbete är ingen ny företeelse. Redan 1957 fastslogs Romfördragets 

artikel 119 som är en norm om just lika lön för lika arbete och kallas för likalöneprincipen 

och det har varit en del av EG-fördraget sen dess och berört alla medlemsländer i EU. 

1997 revideras EG-fördraget i och med Amsterdamfördraget och artikel 119 genomgick en 

del ändringar och fick en del tillägg. I och med detta ändrades numreringen från 119 till 141, 

numrering 119 finns dock kvar. Idag används bägge numreringarna beroende på vilket fördrag 

man pratar om men den andra numreringen finns alltid med t.ex. artikel 119 (141) alt. 141 

(119).1

Under 70- och 80-talen tillkom flera direktiv som rörde lika behandling av kvinnor och män 

på arbetsmarknaden inom EU. Det första och mest centrala direktivet för att uppnå 

likalöneprincipen har varit likalönedirektivet, 75/117. En av de främsta anledningarna till att 

artikel 119 (141) och likalönedirektivet, 75/117 tillkommit är för att främja den gemensamma 

markanden inom EU.2 En annan anledning är att ”harmonisera normerna”.3

 

1.2.2 Artikel 119 (141): s tillämplighet   

Det finns tre saker som domstolen måste ta ställning till i artikel 119 (141) som ofta ställer till 

en del problem för tolkningen. Det första är ställningstagandet huruvida artikeln blir tillämplig 

på personen det handlar om överhuvudtaget. Är denne är arbetstagare? Ett annat dilemma 

som ofta uppstår vid frågan huruvida det rör sig om en arbetstagare är tolkningen av kriteriet 

lön.4 När det är fastställt att det rör sig om en arbetstagare återstår det sista ställningstagandet, 

vad är lika eller likvärdigt arbete.5  

                                                 
1 Fransson, Susanne, Lönediskriminering (Uppsala: författaren och Iustus Förlag AB, 2000) s.182  
2 Ibid. s.190 
3 Ibid. s.216 
4 Ibid. s.216ff 
5 Ibid. s.233f 
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1.2.2.1 Arbetstagarbegreppet 
 
För att artikel 119 (141) ska vara tillämplig måste personen anses vara arbetstagare. 

Definitionen av arbetstagare är dock inte helt fastställd.6 EG-domstolen har uttalat att det 

finns vissa grundläggande kriterier som utmärker ett anställningsförhållande och att det 

därmed rör sig om arbetstagare. Dessa kriterier styr främst frågan om det rör sig om ett 

anställningsförhållande när det kommer till den gemensamma marknaden. Däremot så styr 

dessa kriterier inte i samma utsträckning hur varje nation väljer att tolka begreppet 

arbetstagare, där främst nationell rättspraxis styr.7 De kriterier EG-domstolen angett är att 

personen måste utföra arbete för någon annans räkning, stå under arbetsledning och det måste 

utgå lön eller vederlag för arbetet.8   

 

Problemet med att det inte är helt klart vad som krävs för att en person ska betraktas som 

arbetstagare har lett till, som tidigare nämnts, en del problem i vissa mål som rört tolkningen 

av artikel 119 (141). Målen har gällt kvinnor och frågan huruvida de överhuvudtaget är 

arbetstagare. Frågan huruvida en man är arbetstagare har aldrig uppkommit som fråga i mål 

om könsdiskriminering. Detta visar på att arbetstagarbegreppet från början syftar på män.9  

1.2.2.2 Kriteriet lön 
 
Även begreppet lön och vederlag har skapat visa problem runt tolkningen av artikel 119 

(141). Det finns inte något fastställt vad som skall anses vara lön eller vederlag.10 

Tolkningarna som EG-domstolen gjort av begreppet lön har varit vidsträckta och täckt upp 

allt från sjukpenning, ersättning vid föräldraledighet och pension till alla direkta förmåner 

som kommer av en anställning.11  

1.2.2.3 Lika eller likvärdigt arbete 
 
För att lönediskriminering ska föreligga krävs att arbetstagarna utför lika eller likvärdigt 

arbete, men ändå får olika lön. Med lika arbete menas att de arbetstagare som jämförs utför 

samma arbetsuppgifter, har samma yrkeskompetens, utbildning osv. Med likvärdigt arbete 

menas två yrken av olika karaktär där olika arbetsuppgifter utförs men ändå kan anses ha 
                                                 
6 Fransson, s.216 
7 Ibid. s.217 
8 Ibid.  
9 Ibid.  
10 Ibid. s.218 
11 Ibid. s.223 
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samma krav på kunskap, färdigheter, ansvar och ansträngning. EG-domstolen har dock aldrig 

blivit direkt tillfrågad hur likvärdigt arbete ska definieras och har därför enbart behövt uttala 

sig om vilka kriterier som är värda att jämföra. Dessa kriterier används av de nationella 

domstolarna som vägledning när frågan om likvärdigt arbete tas upp.12

 

1.2.2.4 Jämställdhetslagstiftning Norden 
 

Under 70- och 80-talen infördes lagstiftning om lika lön för lika eller likvärdigt arbete i hela 

Norden. Lagstiftningen ser dock lite olika ut i de olika länderna. Den svenska 

jämställdhetslagen är den lagstiftning som skiljer sig mest från de andra. I den svenska 

jämställdhetslagen finns det såväl civilrättsliga som offentligrättsliga regler. Detta innebär att 

förbudet mot könsdiskriminering i allmänhet och förbudet mot lönediskriminering är samlat i 

en och samma lag. I exempelvis Danmark är förbudet mot lönediskriminering reglerat i en 

särskild lag. Skillnaden kan bero på att lagar om förbud mot könsdiskriminering inte är 

begränsade till arbetslivet i Danmark vilket lagstiftning om förbud mot lönediskriminering av 

naturliga skäl är. Den svenska jämställdhetslagen gäller som helhet enbart på arbetslivets 

område.13

1.2.3 När föreligger lönediskriminering? 
 
Brott mot EG-rättens artikel 119 (141) föreligger om den arbetstagare som anser sig vara 

lönediskriminerad kan lägga fram bevis för detta. Kraven på denna bevisning är inte särskilt 

höga. Efter detta går bevisbördan över till arbetsgivaren som nu måste visa att den 

löneskillnad som finns är sakligt grundad. Detta innebär att arbetsgivaren måste bevisa att 

löneskillnaderna inte har med arbetstagarens kön att göra.14  

 

EG-domstolen har fastslagit att skälen som kan ha betydelse vid bedömningen av om 

löneskillnaderna är sakligt grundade kan vara av både extern och intern karaktär. De olika 

skälen som har tagits upp är: marknadsfaktorer, anställningstid, yrkesutbildning och 

flexibilitet.15

 

                                                 
12 Fransson,  s.234f 
13 Ibid. s.292f 
14 Ibid. s.256f 
15 Ibid. s. 262f 
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1.3 Syfte 
 

Syftet med arbetet är att ta reda på om det förekommer lönediskriminering inom handbollen 

och om detta är en anledning till att svensk damhandboll inte är professionell.  

1.4 Frågeställningar 
 

1. Vad innebär lönediskriminering? 

2. Vad innebär arbetstagarbegreppet? 

3. Är handbollens lönesättning tillåten? 

4. Förekommer lönediskriminering inom svensk handboll? 

5. Är lönediskriminering ett hinder mot att svensk damhandboll ska kunna bli 
professionell? 

 

1.5 Teorier och modeller runt löneskillnader 

Det finns olika teorier om varför det finns löneskillnader mellan kvinnor och män på 

arbetsmarkanden. Teorierna kan delas upp i två huvudgrupper: Humankapitalteorier och 

diskrimineringsteorier.16

1.5.1 Humankapitalteorier 
 
Humankapitalteorierna är en ekonomisk inriktning som menar att löneskillnader är en 

konsekvens av biologiska och sociala skillnader mellan manlig och kvinnlig arbetskraft.17 

Humankapitalteorierna består av flera grenar som tar upp förklaringar allt från att 

löneskillnader beror på att kvinnor har kortare utbildning och kortare anställningstid till att 

alla aktörer på arbetsmarkanden agerar ekonomiskt rationellt och alla har en valfrihet vad det 

gäller sitt yrkesval och sin karriär och att dessa val endast styrs av den rådande konkurrensen. 

Många av humankapitalteorierna undermineras dock av faktum så som att kvinnor idag i 

genomsnitt har längre utbildning än män och att arbetsgivare väljer att anställa den dyrare 

manliga arbetskraften över den billiga kvinnliga.18  

                                                 
16 Rosenberg, Kerstin, Värdet av arbete (Göteborg: författaren och Bokförlaget BAS, 2004)  s.24 
17 Fransson, s.52 
18 Ibid. s.52 
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1.5.2 Diskrimineringsteorier 

 

Nedan kommer det att tas upp olika typer av diskrimineringsteorier. Dessa teorier kommer 

sedan att användas för att försöka få fram vilken av dessa teorier som stämmer bäst in på 

handbollen.  

Det finns ett flertal diskrimineringsteorier och modeller. En av dessa är Monopsom-modellen. 

Modellen är ganska lika humankapitalgrenen om konkurrens och bygger på att 

konkurrenssituationen inverkar på kvinnors och mäns löner. Konkurrensen om manlig 

arbetskraft är större än om kvinnlig, efterfrågan av män är större, konkurrensen är stor. Inom 

de kvinnodominerade yrkena så som barnomsorg så finns det ett stort utbud av kvinnor vilket 

gör att arbetsgivarna inte behöver betala dessa så mycket i lön. I detta fall är det bristen på 

konkurrens som ger arbetsgivarna möjligheten att öka sina vinster och minska sina kostnader 

genom att hålla nere lönerna. Det är detta motstridiga faktum modellen utgår från.19  

Svensk arbetsmarknad är till stor del könssegregerad, det finns fler män inom den privata än 

den offentliga sektorn medan det finns ungefär lika många kvinnor i bägge. Detta har 

anhopningsteorin tagit fasta på. Denna teori bygger på att lönesättningen styrs av utbudet av 

kvinnliga respektive manliga arbetstagare inom ett visst yrke. Kvinnligt överskott ger 

generellt lägre löner och tvärtom. En empirisk undersökning som gjorts visar bland annat att 

mäns löner blir sämre om det kommer in fler kvinnor i ett mansdominerat yrke. Den visade 

även att kvinnor får lägre löner om deras chefer främst är män.20  

Sammanfattningsvis kan man säga att ingen av dessa teorier kan förklara varför det finns 

löneskillnader var för sig utan det är snarare en mix av alla som är förklaringen. Genom att 

titta på båda teoribildningarna kan problemet även belysas från både utbud och efterfrågans 

perspektiv.21

 

                                                 
19 Fransson, s.54 
20 Ibid. s.55 
21 Ibid.  
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1.6 Begreppsförklaring 
 
Nedan beskrivs centrala begrepp som uppkommer i arbetet och som är viktiga för förståelsen 

av resultatet. Anledningen till att begreppen beskrivs är att läsaren ska förstå vilken definition 

av begreppen som används för att inte förorsaka missförstånd.  

 

Jämställdhet: ”Innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning 

av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och 

förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i 

arbetet, lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, 

intressen och talanger, delat ansvar för hem och barn samt slutligen frihet från könsrelaterat 

våld.”22

Man kan tala om olika typer av jämställdhet. De första är kvantitativ och kvalitativ 

jämställdhet. Kvantitativ jämställdhet kallas för rättviseaspekten. Den bygger på att det är 

orättvist att vissa människor utan särskilda skäl har lägre lön, sämre arbetsvillkor och mindre 

möjligheter till inflytande osv. Med kvalitativ jämställdhet menas att innehåll, villkor, regler, 

rutiner, organisation, värderingar, maktförhållanden m.m. är könsneutrala och således inte 

uppsatta av könsbestämda kvalifikationer och kompetenser.23  

Det finns en skillnad mellan formell och reell jämställdhet. Formell jämställdhet innebär att 

det inte finns några hinder för att jämställdhet ska råda mellan könen på grund av t.ex. 

lagstiftning. Med reell jämställdhet menas att män och kvinnor ska ha lika villkor inte bara i 

teorin utan även i praktiken. Sverige har kommit relativt långt i arbetet med den formella 

jämställdheten genom t.ex. införandet av jämställdhetslagen, men arbetet med den reella 

jämställdheten har fortfarande en bra bit kvar.24

 

Arbetstagare: ”Den part i ett anställningsavtal som mot vederlag utför arbete åt motparten, 

arbetsgivaren. Tillämpningsområdet för en rad arbetsrättsliga lagar och andra regler är 

begränsat till att avse förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Begreppet 

arbetstagare finns inte definierat i lag, men för olika gränsfall har dess innebörd belysts i 

                                                 
22 Nationalencyklopedins hemsida <http://www.ne.se> 2005-03-15 14:37 sökord: Jämställdhet  
23 Ibid. sökord: Jämställdhet 
24 Fransson, s.58 
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domstolspraxis. Omständigheter som enligt praxis tyder på att ett arbetstagarförhållande 

föreligger är att den arbetspresterande parten har att utföra det arbete som motparten efter 

hand anvisar och att arbetet utförs under motpartens ledning och kontroll. Arbetstagaren är 

alltid en fysisk person. Eftersom regler om arbetstagare i stor utsträckning är av tvingande 

karaktär kan en arbetspresterande part vid rättslig prövning komma att betraktas som 

arbetstagare även om han i upprättat avtal har betecknats som egen företagare, uppdragstagare 

e.d.” 25

 

Vederlag: ”Ersättning med motsvarande värde, särskilt ekonomisk ersättning för 

prestation.”26

 

Lön: ”Ersättning för arbete enligt anställningsavtal. Lön kan utgöras av såväl kontanter som 

rätt till tjänstepension o.d. samt naturaförmåner. De två grundläggande löneformer som 

tillämpas på arbetsmarknaden för att ersätta arbetstagare för utfört arbete är fast tidlön (t.ex. 

månadslön) och rörlig lön, som är beroende av resultat och prestation.”27

 

Professionalism: ”Yrkesmässighet med förvärvsinriktning, ett särskilt inom tävlingsidrotten 

använt begrepp; motsatsen är amatörism.”28

 

Könsdiskriminering: Är när någon missgynnas på grund av de kön som den missgynnade 

har.29 Det finns olika typer av könsdiskriminering, i lagstiftningen talar man om direkt och 

indirekt diskriminering. Direkt diskriminering föreligger när en person behandlas oförmånligt 

på grund av sitt kön t.ex. att män betalas högre lön än kvinnor för samma arbete på samma 

arbetsplats.30 Indirekt diskriminering inträffar om en arbetsgivare missgynnar en 

arbetssökande eller arbetstagare genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett 

förfaringssätt som framstår neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar personer av det 

ena könet.31  

 

                                                 
25 Nationalencyklopedins hemsida <http://www.ne.se>  sökord: Arbetstagare 
26 Nationalencyklopedins hemsida, http://www.ne.se sökord: Vederlag 
27 Ibid. sökord: Lön 
28 Ibid. sökord: Professionalism 
29 Fransson, s.66 
30 Rosenberg, s.24 
31 Ibid. s.24  
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Lönediskriminering som är en direkt diskriminering förekommer på olika sätt i arbetslivet. 

Individuell diskriminering föreligger när två enskilda arbetstagare av motsatt kön har lika eller 

likvärdiga arbetsuppgifter men olika lön. Dessutom är den löneskillnad som finns inte sakligt 

motiverad.32 När gruppen kvinnor har sämre anställningsvillkor än gruppen män och det finns 

löneskillnader som inte är sakligt motiverade föreligger kollektiv diskriminering. Detta 

uppstår även när gruppen män får förmåner t.ex. befordras trots att de inte har bättre meriter 

än gruppen kvinnor.33 Det finns även en tredje variant av lönediskriminering och det är 

strukturell diskriminering. Detta innebär att strukturen i arbetslivet leder till att kvinnor och 

män som individer och som grupp hindras att utifrån sin egen förutsättning delta i 

arbetslivet.34

 

                                                 
32 Fransson, s.66 
33 Ibid.  
34 Ibid. 
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2. Metod 

 

2.1 Metodval 
 
För att kunna ta reda på om det förekommer lönediskriminering inom idrotten i Sverige och 

främst handbollen så har arbetet kommit att utgå ifrån svensk lagstiftning och 

jämställdhetslagen (1991:443) 2§ främst andra stycket. Arbetet bygger på en kvalitativ studie 

där intervjuer av olika slag är det centrala. Avsikten var att ha personliga intervjuer med alla 

inblandade men detta ändrades då många av de personer som skulle intervjuas befann sig på 

ett allt för långt geografiskt avstånd, dessutom genomfördes mailintervjuer istället för 

telefonintervjuer med dessa dels för att undvika eventuella språkliga missförstånd med dem 

som talar danska och dels för att det var för komplicerat att prata i telefon och föra 

anteckningar samtidigt.  

 

Genom studie och tolkning av lagen har det uppkommit frågor som sedan riktats till de 

intervjupersoner som var aktuella inom området. För att få fram ifall lönediskriminering är ett 

hinder mot att svensk damhandboll ska kunna bli professionell behövdes ett annat land att 

jämföra med som har liknande lagstiftning som Sverige och som lyckats föra fram 

damhandboll till ett avlönat yrke och valet föll på Danmark som lyckats med detta. 

 

2.2 Urval 
 
De personer som intervjuats har på olika sätt koppling till idrott, handboll och/eller juridik och 

är relevanta för arbetet på grund av den position de har inom olika organisationer och klubbar. 

2.2.1 Jämställdhetsombudsmannen 
 
Då undersökningen handlar om jämställdhet och arbetsmarknad riktades den första intervjun 

till Jämställdhetsombudsmannen (JämO) i Sverige och juristen Luca Nesi. Luca Nesi hade 

kontaktats innan intervjun via mail och hade då även fått en kort beskrivning av vad 

undersökningen handlade om. Syftet med intervjun var att ta reda på om jämställdhetslagen 

påverkar idrotten. Intervjun skedde personligen på Lucas kontor i Stockholm den 11 Mars och 

spelades in. Intervjun baserades på några förutbestämda frågor (se bilaga nr 1) om idrotten 
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och jämställdhetslagen och relationen dessa emellan. Efter hand, då de förutbestämda 

frågorna besvarats, övergick intervjun till mer av ett öppet samtal. 

 

En förfrågan om medverkan mailades även till Danmarks motsvarighet till svenska JämO, 

Likestillingsrådet, för att ställa samma frågor som till svenska JämO fast rörande Danmark. 

Förfrågan till Likestillingsrådet ledde till en hänvisning till danska kulturministeriet då det är 

det som har hand om frågor som rör idrotten. En förfrågan om medverkan och de huvudfrågor 

som ställts till Luca Nesi mailades då till kulturministeriet i Danmark. Efter svar från 

kulturministeriet hamnade till slut förfrågan om medverkan och frågorna hos Rasmus N 

Haagensen på Håndboldspillerforeningen som kunde besvara de frågor som sänts till honom. 

2.2.2 Handbollförbunden 
 
Det genomfördes även intervjuer med Christer Thelin, VD Svenska handbollförbundet och 

Lars Graabek, informatör danska handbollförbundet. En personlig intervju med öppna frågor 

som främst tog fasta på resursfördelning mellan män och kvinnor inom handbollen, 

jämställdhetsarbete och varför svensk damhandboll inte är professionell genomfördes med 

Christer Thelin. Denna intervju inleddes på samma sätt som den med Luca Nesi med några 

förutbestämda frågor (se bilaga 2) och övergick efterhand till ett samtal. Intervjun 

genomfördes på förbundets kansli den 9 Mars, men spelades inte in. Detta berodde på att det 

inte fanns tillgång till bandspelare från Idrottshögskolan. 

 

Danska handbollförbundet kontaktades via mail med samma förfrågan som de andra 

intervjupersonerna fått. Förfrågan och de frågor som mailats över besvarades av Lars 

Graabek. Intervjun bestod dels av samma frågor som ställts till Christer Thelin och dels av 

frågor (se bilaga 3) som handlade om vad han trodde Sverige och Danmark gjort/gör olika, då 

Danmark har en professionell damhandbollsliga och Sverige inte har det. 

2.2.3 Klubbarna 
 
Syftet med att intervjua handbollsklubbarna var att få fram på vilka grunder ekonomiska 

resurser och löner delas ut till dam- respektive herrspelare. Ett annat syfte var att få fram om 

det förekom löneskillnader inom klubben och hur stora dessa i så fall är. Klubbarna valdes 

utifrån kriteriet att de var tvungna att ha både damer och herrar i de högsta serierna i 

respektive land. Detta kriterium var nödvändigt då undersökningen gäller elitnivå och för att 
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kunna undersöka löneskillnader och om dessa var sakligt grundade var spelarna tvungna att 

spela för samma klubb. 

 

Genom att studera Sveriges och Danmarks handbolls elitserietabeller visade det sig finnas tre 

klubbar som stämde in på kriteriet i Sverige: Sävehof IK, Irsta Västerås HF och Skövde, och i 

Danmark fyra: Kolding KIF, Viborg, GOG Håndbold och FCK Håndbold. Förfrågningar om 

möjlighet och vilja att medverka i undersökningen mailades efter det ut till tre av tre klubbar i 

Sverige och tre av fyra klubbar i Danmark. Den fjärde klubben, FCK Håndbold, tillfrågades 

aldrig då försök att få fram kontaktinformation till denna misslyckades. 

2.2.4 Övriga 
 
Ett mer informellt samtal genomfördes även med Marianne Söderberg, idrottsutvecklings- och 

elitidrottschef på Riksidrottsförbundet (RF), den 31 Mars på Bosön på Lidingö. Detta samtal 

var inte avsett som en intervju och därför förekom inga fasta frågor och det spelades inte 

heller in. Marianne Söderberg var ett bollplank och samtalet berörde jämställdhet och idrotten 

generellt. Även frågor om framtiden och utveckling av idrotten som yrke diskuterades.   

 

Efter hand, när intervjuerna genomförts, kompletterades dessa med enstaka frågor till 

personer med sakkunskap som de först tillfrågade inte hade. Kjell Lagerqvist, ordförande 

Svensk Damhandboll, Arne Johansson, kanslichef Herrelit handboll och Ola Stadler, 

statistiker på RF mailades med en förfrågan om möjligheten att få fram siffror på hur mycket 

damer respektive herrar får i lön för sin idrott. Lasse Tjernberg, Svenska handbollförbundet 

fick frågan om hur ekonomisk ersättning för deltagande i landslagen fördelas mellan damer 

respektive herrar. 

 

2.3 Bortfall 

  
Av de tillfrågade klubbarna inkom svar på förfrågningen om medverkan från alla tre svenska 

klubbarna och från en av de danska, KIF Kolding. Det inkom positivt svar om medverkan från 

den danska klubben KIF Kolding och den svenska klubben Irsta Västerås HF. Från de två 

andra tillfrågade danska klubbarna GOG Håndbold och FCK Håndbold inkom inget svar alls. 

De svenska klubbarna Sävehof IK och Skövde svarade på mailförfrågan, men Sävehof IK 

hade inte möjlighet att medverka i en längre intervju på grund av tidsbrist, så den information 
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som finns om Sävehof IK kommer från några korta meningar som klubbdirektör Stefan 

Albrechtson mailat över och från en intervju som gjorts i tidningen Svensk idrott. Skövde 

försvann ur undersökningen då de har delat upp damer och herrar på två olika föreningar, IFK 

Skövde HF och Skövde HF, och uppfyllde därför inte kriterierna om att ha damer och herrar 

inom samma klubb i högsta serierna. 

 

Irsta Västerås HF och KIF Kolding har också fallit ur studien då inte någon av klubbarna 

besvarat den mailintervju (se bilaga 4) som skickats till dem efter det att de gått med på att 

medverka. Påminnelser har mailats till Kolding vid tre skilda tillfällen och Irsta Västerås har 

påmints via mail tre gånger och via ett telefonsamtal.   

 

Det ska nämnas att anledningen till att svaren uteblivit från KIF Kolding och Irsta Västerås 

HF kan bero på att undersökningen gjorts under slutspelet inom handbollen där både KIF 

Kolding och Irsta Västerås HF deltar i respektive land. Detta kan ha lett till tidsbrist hos dessa 

klubbar. 

 

2.4 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten i arbetet försvagas en del av att det inte gått att få fram siffror på hur mycket 

damer respektive herrar får i ekonomisk ersättning för sitt handbollsspel. Reliabiliteten 

försämras även av att ingen intervju med någon klubb lyckats genomföras. Utgångspunkt har 

därför varit de knappa svar som inkommit från svenska klubben Sävehof IK och information 

från andra instanser i handbollsvärlden om hur löner fördelas mellan män och kvinnor. Trots 

dessa bortfall är resultaten i arbetet tillförlitliga. 

 

Undersökningen som görs får större tyngd när Sverige jämförs med ett land som lyckats att 

skapa en professionell damhandbolliga där spelarna får betalt för att utöva sin handboll. 

 

2.5 Källdiskussion 
 
Källorna söktes via Idrottshögskolans (IH) bibliotek och hemsida. Sökningen gjordes både 

efter böcker och artiklar i ämnet jämställdhet och idrott. Detta ledde till en hel del träffar på 

artiklar runt detta ämne som fanns på IH:s bibliotek, men ingen användbar litteratur. Samma 
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resultat uppnåddes när sökning gjordes på databaserna Sportdiscus, Academicwork och 

Ingenta på IH:s hemsida med ämnesorden: Handball, Sports for women, professionalism, 

obstacle/resistence och gender equality. Resultatet blev det samma oavsett om orden 

användes var för sig eller tillsammans i olika konstellationer (Se bilaga 5). Efter detta 

övergick sökningen till Arbetslivsinstitutets bibliotek med flera träffar på källor som till stor 

del står för bakgrunden i arbetet som resultat. Det svåraste med att hitta källor runt ämnet har 

varit att det inte finns så mycket undersökt runt just idrott, jämställdhet och 

lönediskriminering. Undersökningen har därför varit tvungen att rikta in sig på övriga 

näringslivet och hur det ser ut där i dessa frågor. Detta beror på att idrotten som yrke är en 

relativt ny företeelse och därför inte kommit så långt i frågor som rör arbetslivet.  

 

2.6 Avgränsningar 
 
Det här arbetet kommer bara att beröra den allra yttersta eliten och frågan kring 

yrkesverksamhet och lönesättning.   

 

För att jämförelsen mellan Sverige och det land som valdes att jämföra skulle bli relevant var 

det nödvändigt att landet var likt Sverige i samhällsuppbyggnad och kultur, hade en 

professionell damhandbolliga och hade klubbar med både damer och herrar i högsta serierna, 

detta var en nödvändighet då undersökningen skulle ta reda på hur löner skiljer sig mellan 

damer och herrar i samma klubb. Valet stod mellan Danmark och Norge. Norge valdes bort då 

de inte har någon klubb med både damer och herrar i de högsta serierna, dessutom har 

Danmark den damliga som av många klassas som den bästa i världen. Alltså föll det slutliga 

valet för komparationen på Danmark. 
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3. Resultat 
 

3.1 Lagstiftning 
 
Svensk och dansk jämställdhetslagstiftning är väldigt lika varandra. Varken svensk eller 

dansk lagstiftning har någon definition av vare sig arbetstagarbegreppet eller lön. Det finns 

ingen klar gräns för hur mycket någon måste tjäna för att det ska räknas som lön och båda 

lagstiftningarna följer EG-rättens direktiv. 

 

3.1.1 Svensk lagstiftning 
 
 
Jämställdhetslagen (1991:433) 2§ tar upp frågan om lika lön för lika arbete och lyder som 

följande:  

 

”Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka om aktiva åtgärder för att jämställdhet i 

arbetslivet skall uppnås. De skall särskilt verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner 

och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta 

som lika eller likvärdigt. De skall också främja lika möjligheter till löneutveckling för kvinnor 

och män. 

   Ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen 

bedömning av de krav arbetet ställer samt dess natur kan anses ha lika värde som det andra 

arbetet. Bedömningen av de krav arbetet ställer skall göras med betänkande av kriterium 

såsom kunskap och färdigheter, ansvar och ansträngning. Vid bedömningen av arbetes natur 

skall särskilt arbetsförhållandena beaktas.”35

 

För att kunna skyddas av den svenska jämställdhetslagen måste man vara, eller ha varit, 

anställd. Lagen omfattar alla som är arbetstagare oavsett hur anställningen ser ut; heltid, 

deltid, tillsvidare anställning eller behovsanställning.36

 

Det finns i svensk lagstiftning ingen definition på arbetstagare. Begreppet anses istället vara 

vedertaget och utgår ifrån rättspraxis.37 Det finns kriterier som måste uppfyllas för att det ska 

                                                 
35 Svensk lag 2003, (Uppsala, Iustus Förlag AB, 2003) 6: e upplagan, Jämställdhetslagen (1991:443) 2§ s.754 
36 Fransson, s.319 
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anses röra sig om en arbetstagare och dessa är i stort sätt samma som de som EG-domstolen 

angett. 38 Ett av dessa är att det ska utgå lön eller vederlag. Svensk lagstiftning har dock 

samma problem som EG-domstolen, det finns ingen definition på vad lön eller vederlag 

innebär. Begreppet har inte heller tolkats av Arbetsdomstolen (AD) eller problematiserats i 

förarbetena till lagen.39  

 

3.1.2 Dansk Lagstiftning 

Dansk jämställdhetslag är uppdelad i två olika lagar. Ligebehandlingsloven reglerar 

könsdiskriminering i allmänhet och Ligelønsloven reglerar frågor runt lönediskriminering i 

arbetslivet.40 Danmark har alltså tillskillnad från Sverige, som bara har en paragraf i 

jämställdhetslagen, en helt fristående lag som enbart styr frågan om lika lön. Även i dansk lag 

tas frågan om lika eller likvärdigtarbete upp. Det tas även upp att detta bedöms efter olika 

kriterier, vilka kriterier står dock inte. Nedan följer ett utdrag ur Ligelønsloven: 

”Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder  

   

§ 1. Der må ikke på grund af køn finde lønmæssig forskelsbehandling sted i strid med denne 

lov. Dette gælder både direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling.  

Stk. 2. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en 

praksis, der tilsyneladende er neutral, stiller et væsentligt større antal personer af det ene køn 

ringere, medmindre denne bestemmelse, dette kriterium eller denne praksis er hensigtsmæssig 

og nødvendig og kan begrundes i objektive ikke-kønsrelaterede faktorer.  

Stk. 3. Enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, herunder lige lønvilkår, for 

samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi.  

Stk. 4. Bedømmelsen af arbejdets værdi skal ske ud fra en helhedsvurdering af relevante 

kvalifikationer og andre relevante faktorer.  

Stk. 5. Loven finder ikke anvendelse i det omfang, en tilsvarende pligt til at yde lige løn følger 

af en kollektiv overenskomst. ”41

 

                                                                                                                                                         
37 Sigeman, Tore, Arbetsrätten – en översikt av svensk rätt med europarätt, 3:1 (Stockholm: författaren och 
Nordstedts juridik AB, 2001) s. 24 
38 Ibid. 
39 Fransson, s.316  
40 Danska ligestillingsafdelningens hemsida, <http://www.lige.dk/Default.asp?Id=112> 2005-04-19 12:18 
41 <http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/A20030075629-REGL > 2005-05-15 14:40 
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3.2 Arbetstagarbegreppet och idrottsutövare 

Den första förutsättningen för att ta reda på om det förekommer lönediskriminering inom 

svensk handboll är att ta reda på huruvida jämställdhetslagen är tillämplig på idrottsutövare. 

Då lagen endast är tillämplig på arbetstagare måste alltså frågan huruvida idrottsutövare är 

arbetstagare utredas.   

Det finns olika kriterier som idrottsutövare måste uppfylla för att räknas som arbetstagare. 

Dessa kriterier uppfylls av många idrottsutövare på elitnivå, men långt ifrån alla. Även om de 

uppfyller många kriterier så är det en helhetsbedömning som avgör. Vad det gäller de 

kvinnliga idrottsutövarna inom de stora lagidrotterna är det få som lyckas uppfylla majoriteten 

av kriterierna. Det kriterium som främst inte uppfylls är det om att det måste utgå lön eller 

vederlag för arbetet. Detta är dock inte den främsta anledningen till varför de inte räknas som 

arbetstagare, utan det faktum att de själva inte ser sitt idrottsutövande som ett arbete utan som 

en fritidssysselsättning. 42   

Det är väldigt oklart huruvida kvinnliga idrottsutövare i de stora lagsporterna är att räkna som 

arbetstagare. Detta beror på att det än så länge aldrig gjorts någon ordentlig utredning runt 

detta. Det enda som gjorts är att JämO gjort en mindre utredning av ett fall rörande en av de 

största fotbollsklubbarna i Sverige som har både damer och herrar i högsta serierna. En person 

inom klubben ville att JämO skulle undersöka huruvida damerna var lönediskriminerade 

utifrån jämställdhetslagen. En mindre undersökning genomfördes där det konstaterades att det 

inte förekom lönediskriminering då damerna inte ansågs vara arbetstagare. Anledningen till 

detta var främst det faktum att damerna själva inte ansåg att de utförde ett arbete och inte det 

faktum att det inte uppfyllde alla kriterier. Alla damspelarna har vanliga heltidsjobb och 

utövar fotbollen vid sida av detta. Visserligen läggs ca 20 timmar i veckan på fotbollen och 

det utgår viss ersättning, men det ses ändå inte som ett arbete vare sig från spelarna själva 

eller från klubben. De anses inte vara professionella idrottsutövare.43

En annan anledning till varför JämO inte gjort någon direkt utredning runt idrotten och 

huruvida idrottsutövare är arbetstagare, och därmed faller under jämställdhetslagen, är det 

faktum att det aldrig har kommit in en anmälan till JämO från en kvinnlig idrottsutövare som 

säger sig vara lönediskriminerad. Detta är en förutsättning för att JämO ska kunna göra en 

                                                 
42 Intervju 11/3 2005 med Luca Nesi, bandupptagning med utskrifter, I författarens ägo 
43 Ibid. 
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ordentlig undersökning och möjligtvis föra ärendet till domstol. Även om det skulle 

uppkomma ett sådant fall, som dessutom skulle tas till domstol, där det fastställs att 

idrottsutövaren är att betrakta som arbetstagare, så är inte detta automatiskt tillämpbart på alla 

kvinnliga idrottsutövare. Däremot skulle det då finnas rättspraxis att luta sig mot vilket skulle 

bana väg för fler kvinnor.44  

 

Ett av problemen är, som tidigare nämnts, att kvinnliga idrottsutövare i de stora lagsporterna 

ofta inte uppfyller kriteriet med att lön eller vederlag ska utgå. Många kvinnor får varken lön 

eller vederlag för sitt idrottsutövande, men några får det. Problemet blir då istället att det inte 

finns någon gräns angiven för hur mycket lön eller vederlag som måste utgå för att kriteriet 

ska uppfyllas och de ska räknas som arbetstagare. ”Det får inte vara hur bagatellartad 

ersättning som helst” säger Luca Nesi. Trots detta finns det rättsfall som pekar på att bara du 

tagit emot någonting så är du arbetstagare, t.ex. ett fall med en grupp föräldrar i ett 

föräldrakooperativ som städade en gång i veckan och fick ca 200 kr i ersättning för detta, och 

dessa räknades som arbetstagare. ”Som sagt, det här med arbetstagare är flytande. Säg så här, 

möjligtvis är de arbetstagare redan idag, lite beroende, tycker vi, om de själva betraktar det 

hela som ett arbete eller fritid och på vilken ersättning de får.”45

 

3.3 Lönediskriminering 
 
Om en arbetstagare anser sig vara lönediskriminerad så tvingas arbetsgivaren bevisa att de 

löneskillnader som finns inte har med arbetstagarens kön att göra, utan att dessa har saklig 

grund. Ett av de vanligaste bevisen inom näringslivet från arbetsgivarens sida för att 

lönediskriminering inte föreligger är markandsfaktorerna.46 Detta har visat sig vara fallet även 

inom handbollen. Lönerna fördelas på marknadsmässiga grunder, d.v.s. pengar som dras in till 

laget via publikintäkter, sponsorer och medieuppmärksamhet bekostar sedan lönerna. Detta är 

anledningen som anges till varför kvinnor och män får så olika lön för sitt idrottsutövande. 47

 

Det finns många rättsfall som tar upp just frågan huruvida marknadsfaktorerna kan ses som ett 

godtagbart argument för löneskillnader. Ett av dessa är Enderbymålet (Mål C-127/92). I det 

målet godtog domstolen efterfrågan på marknaden av manliga anställda till branschen som 
                                                 
44 Intervju Luca Nesi 
45 Ibid. 
46 Fransson, s.353 
47 Intervju 9/3 2005 med Christer Thelin, egna anteckningar, Emma Lindfors, Idrottshögskolan Stockholm 
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argument till varför det förekom löneskillnader.48 Även i Kumlamålet (AD 1995 Nr 158) 

påstods efterfrågan ha styrt lönesättningen. I detta mål tog AD upp EG-domstolens syn på 

”Marknaden”. AD menar i detta mål att EG-domstolens syn är att marknaden är en objektiv 

och godtagbar faktor för lönesättning.49 Frågan om marknadens betydelse för lönesättningen 

är ett problem. Den är inte tillräckligt utredd och att de ekonomiska teorier som finns pekar åt 

olika håll.50

3.4 Jämställdhet inom handbollen 
 
Idrottsbranschen är könssegregerad och det finns ett större utbud av manliga idrottsutövare än 

kvinnliga51. Handbollen är en jämställd idrott när det kommer till antal utövare,52 men har 

mycket kvar att arbeta med runt den kvalitativa och reella jämställdheten. Den kvalitativa 

jämställdheten måste förbättras genom att det skapas bättre förutsättningar för tjejer att utöva 

sin handboll, både på breddnivå och på elitnivå. Med bättre förutsättningar syftas utbildade 

tränare och en bättre anpassad utbildning till tjejers förutsättningar både fysiologiskt och 

socialt. En del av den kvalitativa jämställdheten som handbollen kommit långt med är att 

resursfördelningen, utöver ersättning för att spela, till tjejer och killar på främst breddnivå är i 

stort sätt densamma från framförallt svenska handbollförbundets sida.53 Det måste även ske 

en jämnare maktfördelning mellan män och kvinnor inom hela handbollsvärlden, där männen 

för tillfället har nästan alla styrande positioner54. Detta hör ihop med den reella 

jämställdheten. Det finns inga formella hinder för att handbollen inte ska kunna vara helt 

jämställd och det finns en upprättad jämställdhetsplan, men mycket är fortfarande bara teori 

som alla inom handbollen måste jobba med för att även överföra detta till praktik.  

  Trots detta har män för tillfället nästan alla styrande positioner inom handbollen55. 

Resursfördelningen till tjejer och killar på främst breddnivå är i stort sätt densamma från 

framförallt svenska handbollförbundets sida. Det som främst skiljer är ersättningen för att 

spela.56

                                                 
48 Fransson, s.262 
49 Ibid. s.356 
50 Ibid. s.353 
51 Riksidrottsförbundet, Kvinnor och män inom idrotten - statistik från riksidrottsförbundet, 2002 s.3 
52 Riksidrottsförbundet, Kvinnor och män inom idrotten – statistik från Riksidrottsförbundet, 2002 s. 5 
53 Intervju Christer Thelin 
54 Riksidrottsförbundet, Kvinnor och män inom idrotten – statistik från Riksidrottsförbundet, 2002 bilaga 
55 Ibid. 
56 Intervju Christer Thelin 
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3.5 Handbollens lönesättning 

 

3.5.1 Sverige 
 
Att det idag finns betydligt mer pengar i herrklubbarna inom svensk handboll och att detta 

beror på att de får större uppmärksamhet i media och mer sponsorpengar som ger mer pengar 

i omlopp och högre löner är sedan länge känt. Damklubbarnas samlade budget motsvarar 

ungefär 10-20 procent av herrklubbarnas.57

 

Inom svensk handboll fördelas lönerna utifrån marknadsmässiga grunder.58 Inkomsterna som 

handbollsklubbarna har kommer från tre huvudsakliga områden: sponsring, 

medieuppmärksamhet och publikintäkter. Inom svensk handboll får herrarna mer 

medieuppmärksamhet, fler sponsorer och har mer publik än damerna. Detta gör att de även 

drar in mer pengar, därför kan de även få mer i ersättning för sitt handbollsspel.59 Stefan 

Albrechtson, klubbdirektör IK Sävehof, bekräftar att det är markanden som styr lönerna både i 

en artikel i tidningen Svensk idrott år 2000 och i en kort mailintervju år 2005. I IK Sävehof 

har damer och herrar samma förutsättningar vad det gäller träningsläger, resor, mat, materiel, 

kläder, utrustning och matcharrangemang. Det skiljer sig dock mellan damer och herrar vid 

kontrakt, som är marknadsanpassade, och europacupspel.60 Albrechtson menar att det finns 

stora skillnader mellan damhandbollen och herrhandbollen i Sverige eftersom intresset är 

större kring herridrott än damidrott. Han anser även att det är svårt att göra någonting åt 

detta.61  

 

                                                 
57 Helena Davidsson ”Damhandbollen har koll på ekonomin” Handbollsmagasinet Nr. 1/2005 s.16 
58 Intervju Christer Thelin 
59 Ibid. 
60 Mailintervju 8/3 2005 med Stefan Albrechtson, Emma Lindfors, Idrottshögskolan Stockholm 
61 Niklas Sidmar ”Idrottens baksida - funderingar på svensk kvinnlig lagidrott” Svensk idrott Nr. 4/2000, s.17 
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3.5.2 Danmark 
 
I Danmark fördelas lönerna till handbollspelarna på samma sätt som i Sverige, på 

marknadsmässiga grunder. Det som dock skiljer Sverige och Danmark åt är att i Danmark är 

det damklubbarna som drar in mest pengar. Dansk damhandboll har de största ekonomiska 

resurserna i hela damhandbollsvärlden. Många spelare är professionella handbollspelare och 

har sin främsta förvärvsinkomst från handbollen. De bästa damerna får bättre betalt än de 

bästa herrarna, dessutom är detta ingen dålig ersättning. I stort sätt alla spelare får betalt för 

att spela i de två bästa danska serierna, motsvarande elitserie och division 1 i Sverige. Det är 

mellan 20-50 % av damspelarna i dessa divisioner som har handboll som sitt främsta 

förvärvsyrke och alla landslagsspelarna är professionella. 62 I Danmark är många av 

damhandbollspelarna arbetstagare i lagens mening.63  

 

Trots att danska damhandbollspelare anses vara arbetstagare och trots att den danska lagen om 

lika lön för lika arbete gäller för dem, verkar inte detta vara anledningen till att damspelarna 

får lika bra eller bättre ersättning än herrspelarna.64

 

3.6 Den onda cirkeln 
 
Den onda cirkeln innebär att pengar ger framgång och framgång ger pengar. Svensk 

damhandboll befinner sig i denna cirkel65, men den går dock att bryta, det är något som dansk 

handboll visat prov på. Det danska damhandbollslandslaget lyckades att få framgång på 

internationell nivå och det genererade popularitet och i sin tur publik, sponsorer och 

medieuppmärksamhet. Detta har i sin tur lett till den bästa damhandbollsligan i världen där i 

stort sätt alla spelarna får lön för att spela handboll.66  Detta kan vara vägen ut ur den onda 

cirkeln för Sverige. Många av de bästa svenska damhandbollsspelarna flyttar till Danmark för 

att kunna ägna sig åt handbollen på heltid, bli professionella handbollsspelare. Detta gör att de 

kan utveckla sitt spel och bli bättre handbollsspelare än om de stannar kvar i Sverige. På 

långsikt kan detta resultera i ett starkt landslag som kan få några framgångar och 

förhoppningsvis väcka intresset för damhandbollen i Sverige på samma sätt som i Danmark. 

                                                 
62 Intervju 11/4 2005 med Lars Graabek, Mail, Emma Lindfors Idrottshögskolan Stockholm 
63 Intervju 19/4 2005 med Rasmus N. Haagensen, Mail, Emma Lindfors Idrottshögskolan Stockholm 
64 Intervju Rasmus N. Haagensen 
65 Intervju Christer Thelin 
66 Intervju Lars Graabek 
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Får man upp intresset genom en bättre kvalitet på produkten på landslagsnivå kan det börja 

komma in pengar i damhandbollen via ökat publikintresse, fler sponsorer och ökad 

medieuppmärksamhet. Kommer det in mer pengar kan klubbarna börja betala sina damspelare 

som då kan lägga ner mer tid på att förbättra produkten. Detta är dock lättare sagt än gjort, det 

som måste till är att någon vågar satsa på damhandbollen redan innan de får någon framgång. 

Marianne Söderberg har i en artikel sagt ”Det är en allmän uppfattning att tjejer måste göra 

bra resultat innan de anses värda att satsas på. Ett resonemang som inte gäller killar.”67 Även 

golflandslagets f.d. förbundskapten Pia Nilsson har uttryckt samma åsikt i samma artikel, 

”Killar har man i årtionden satsat på och just därför har det blivit bra. Att tjejer skulle behöva 

visa vad det går för innan de kan ställa krav på resurser är ett konstigt sätt att resonera”68

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Anna Gustafsson ”Damerna räddar idrottsäran” Svensk idrott, Nr.6/1998, s.14 
68 Ibid. 
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4. Diskussion 

 

4.1 Är handbollen jämställd? 
 
Handbollen är en relativt jämställd idrott i många avseenden, men den har mycket kvar att 

arbeta med runt den kvalitativa och reella jämställdheten. Den kvalitativa jämställdheten 

måste förbättras genom att det skapas bättre förutsättningar för tjejer att utöva sin handboll, 

både på breddnivå och på elitnivå. Med bättre förutsättningar syftas utbildade tränare och en 

bättre anpassad utbildning till tjejers förutsättningar både fysiologiskt och socialt. En del av 

den kvalitativa jämställdheten som handbollen kommit långt med är resursfördelningen på 

breddnivå. Det måste till en jämnare maktfördelning mellan män och kvinnor inom hela 

handbollsvärlden, där männen för tillfället har nästan alla styrande positioner. Detta hör ihop 

med den reella jämställdheten. Det finns inga formella hinder för att handbollen inte ska 

kunna vara helt jämställd och det finns en upprättad jämställdhetsplan, men mycket är 

fortfarande bara teori som alla inom handbollen måste jobba med för att även överföra detta 

till praktik.  

 

4.2 Förekommer det lönediskriminering inom svensk handboll? 
 
Inom svensk handboll är ersättningen som delas ut till spelarna på elitnivå för sitt 

handbollspel inte jämställd. Det förekommer stora löneskillnader mellan damerna och 

herrarna. Det finns idag ingen lagstiftning som tvingar handbollsklubbarna eller svenska 

handbollförbundet till att jobba för att ersättningen ska vara mer jämställd eller 

löneskillnaderna minskas, detta beror på att det inte är säkert i att jämställdhetslagen gäller.   

 

Det finns olika scenarion runt frågan huruvida det förekommer lönediskriminering inom 

svensk handboll. Den stora nyckelfrågan i hela diskussionen är huruvida de kvinnliga 

handbollspelarna är att betrakta som arbetstagare. Denna fråga har det inte gått att få ett 

hundraprocentigt svar på. Kvinnliga lagidrottsutövare på elitnivå befinner sig i en gråzon runt 

arbetstagarbegreppet, så även handbollsspelare. De uppfyller många av kriterierna men inte 

alla och än så länge har ingen kvinna själv ansett sig vara lönediskriminerad och därför har 

detta heller inte utretts. Om det visar sig att kvinnliga handbollsspelare inte är arbetstagare 
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gäller inte jämställdhetslagen på dessa och därmed behöver inte arbetsgivarna förklara de 

löneskillnader som finns mellan damer och herrar i samma klubb. Skulle det däremot slås fast 

att kvinnliga handbollsspelare är att betrakta som arbetstagare uppstår ett nytt scenario. 

Arbetsgivaren måste nu förklara de löneskillnader som finns och att det inte beror på 

spelarnas kön utan på saklig grund. Frågan blir då istället om den sakliga grund som 

arbetsgivare inom handbollen använder sig, marknaden, är ett godtagbart argument för att det 

finns löneskillnader.  

 

4.2.1 Konkurrenssituationer 
 
Jämställdhetslagen tar upp att det ska vara lika lön för lika eller likvärdigt arbete, frågan är om 

damhandboll och herrhandboll är att se som lika eller likvärdigt arbete. Att vara idrottsutövare 

skiljer sig från övriga yrken inom näringslivet på så sätt att kvinnor och män inte kan ta 

varandras arbeten, de är inte konkurrenter. En man och en kvinna är inte konkurrenter 

sinsemellan. Kvinnorna är bara konkurrenter sinsemellan om samma jobb och män likaså. Det 

är uppdelat precis som själva tävlandet på idrottsarenan är män mot män och kvinnor mot 

kvinnor. De utför samma arbetsuppgift, att spela handboll, men inte emot varandra. Däremot 

är gruppen kvinnor och gruppen män konkurrenter. Damhandbollen har länge fått stå i 

skuggan av herrhandbollen och blivit jämförd med denna, därav har herrhandbollen blivit en 

konkurrent till damhandbollen på den kommersiella idrottsmarknaden.  

 

Även dam- och herrlag inom samma klubb blir konkurrenter då resurserna från klubben ska 

fördelas mellan dessa. Detta skapar många konkurrenssituationer och många olika 

konkurrenter för handbollspelarna. Dels de andra spelarna inom handbollen av samma kön 

som man slåss om sin plats i laget med, dels de andra lagen som man möter i tävling, dels 

andra länders klubbar som drar med professionella ligor och dels det andra könet som ägnar 

sig åt samma idrott. Denna sistnämnda konkurrens kan herrlagen hantera bättre då det finns 

mer pengar inom herrhandbollen så att kvalitén på deras produkt, spelet, kan blir mycket 

bättre än kvalitén på samma produkt från damernas sida. Detta innebär att trots att ett dam- 

och ett herrlag spelar för samma klubb med samma arbetsgivare och har samma 

arbetsuppgifter så ges damerna sämre ersättning.  
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4.2.2 Lönediskrimineringsteorier och handboll 

Monopsom-modellen 
 
Dessa konkurrenssituationer ger upphov till löneskillnader inom handbollen och de kan till 

stor del förklaras genom Monopsom-modellen. Efterfrågan på herrhandboll är större än den 

på damhandboll. Detta kan till stor del förklaras med att damerna erbjuder en produkt med 

lägre kvalitet. Efterfrågan efter handbollen som produkt styr de löner som delas ut till 

spelarna, men det är inte denna situation eller förklaringen till att löneskillnader uppkommer 

som beskrivs genom Monopsom-modellen. Det som istället förklaras är att efterfrågan av 

manliga handbollspelare som enskilda personer är större än efterfrågan av kvinnliga. För att 

en klubb ska kunna ha kvar eller värva en ny manlig spelare måste de kunna erbjuda denne en 

lön som är bättre än vad denne skulle få i någon annan klubb. Detta har satt herrlagen på 

elitnivå i Sverige i en rätt besvärlig situation. Det finns en stor efterfrågan på svenska 

herrspelare från utlandet och de allra största ligorna i Europa så som Bundesliga i tyskland. I 

dessa ligor kan klubbarna erbjuda sina spelare mycket mer pengar än vad de svenska 

klubbarna kan göra. Sista tiden har dock lönehjulet börja snurra lite för fort då några svenska 

klubbar försökt att stå emot efterfrågan från utlandet och velat behålla spelarna i svenska 

ligan. För att kunna gör det har de blivit tvungna att erbjuda spelarna högre löner än vad det 

visat sig att de har möjlighet att klara av. På damsidan finns det också en efterfrågan från 

utlandet men där är situationen den att de svenska klubbarna inte har möjlighet att genom att 

höja lönerna konkurrera om spelarna med t.ex. den största damligan i Europa som finns i 

Danmark.  

 

Humankapitalteorier 
 

Även humankapitalteorierna tar upp att lönesättningen styrs av konkurrensen och att alla 

aktörer på marknaden skulle handla ekonomiskt rationellt. Denna teori skulle också kunna 

vara en förklaring till varför det finns löneskillnader inom handbollen. Det finns dock kritik 

emot denna teori som menar att de flesta arbetsgivare inte alls handlar ekonomiskt rationellt 

utan att de anställer den dyrare manliga arbetskraften framför den billiga kvinnliga och att 

kvinnor sällan väljer att arbeta i en mansdominerad bransch. Kritiken mot teorin som rör att 

arbetsgivare inte handlar ekonomiskt rationellt stämmer delvis in på handbollen. De manliga 

spelarna kostar mer i lön än de kvinnliga men de drar även in mer pengar som hjälper klubben 
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att gå runt så detta är ekonomiskt rationellt. Däremot stämmer kritiken om att kvinnor sällan 

väljer att arbeta i en mansdominerad bransch. Inom handbollen i Sverige kan inte kvinnor ens 

arbeta som handbollspelare då det inte finns möjlighet att få någon lön.  

Anhopningsteorin 
 
Generellt är idrottsvärlden idag mansdominerad både vad det gäller utövare, tränare och 

personer i andra styrande positioner. Idrottsbranschen är könssegregerad och det finns ett 

större utbud av manliga idrottsutövare än kvinnliga. Anhopningsteorin menar att det är detta 

utbud som styr lönesättningen. Det finns även empiriska undersökningar som visar på att ju 

fler kvinnor som kommer in i en mansdominerad bransch desto lägre löner får männen i den 

branschen.  

 

Detta skulle kunna inträffa inom idrottsbranschen i fall det visar sig att kvinnorna är 

arbetstagare som utför samma arbete som männen och därmed ska ha samma lön, detta ökar 

utbudet av kvinnor. De löner som delas ut kommer från de pengar som kommer in via 

sponsorer, publik och media och det är anledningen till att kvinnorna inte får någon lön för sitt 

handbollspel då de inte drar in några pengar. Andelen pengar som dras in kommer inte att 

förändras om det fastslås att kvinnorna enligt lag har rätt till samma ersättning som männen 

men andelen pengar som ska ut i form av löner ökar. Pengarna måste komma någonstans ifrån 

och det blir till en början antagligen från männens löner. Alltså ju fler kvinnor som får 

handbollen som yrke desto mindre pengar kan delas ut till männen med samma yrke och detta 

skulle kunna vara en anledning till att inte betala kvinnorna. Detta skulle dock främst drabba 

de klubbar som har både damer och herrar som då skulle anses vara professionella 

handbollspelare.  

 

Anhopningsteorin kan alltså vara en förklaring till varför det finns löneskillnader mellan 

manliga och kvinnliga handbollsspelare. En annan förklaring kan vara det faktum att det sitter 

mest män i chefspositioner inom handbollen. Den empiriska undersökningen som gjorts av 

anhopningsteorin visar att kvinnor får lägre löner då de har manliga chefer.   

 

31 



4.2.3 Vilken teori stämmer in på handbollen? 
 
Det går inte att förklara löneskillnaderna inom handbollen med bara en teori utan det är 

snarare en blandning av flera stycken. Den slutsats som dock går att dra är att lönesättningen 

inom handbollen styrs av konkurrens, utbud och efterfrågan, det som klubbarna vill förklara 

som marknadsmässiga grunder, och att detta är den främsta förklaringen till varför 

löneskillnaderna finns. Frågan blir då i fall dessa förklaringar till varför löneskillnaderna finns 

är att se som saklig grund eller om detta är lönediskriminering. 

 

4.2.4 Marknaden, ett godtagbart argument? 
 
Än så länge så ses oftast marknaden som en godkänd saklig grund för att förklara varför det 

föreligger löneskillnader inom näringslivet. Om detta är ett godtagbart argument inom 

idrotten och handbollen vet man inte ännu då det aldrig utretts av JämO i fall kvinnliga 

handbollsspelare är arbetstagare eller i fall kvinnliga idrottare inom lagsporterna 

överhuvudtaget är det. Alltså har arbetsgivarna, klubbarna, heller inte behövt bevisa att 

marknaden är ett godtagbart argument. Det går därför inte att svara på om det förekommer 

lönediskriminering inom handbollen.  

 

Skulle det visa sig att marknaden inte är en saklig grund till varför det finns löneskillnader 

och att det fastslås att det är lönediskriminering att herrhandbollspelare får mer betalt för 

samma jobb som damerna så måste klubbarna på något sätt få fram pengar att betala alla 

löner. Som det ser ut idag så skulle pengarna antagligen behöva tas från de pengar som 

herrarna drar in, i alla fall i de klubbar som har herrar på en så hög nivå att de drar in pengar 

till klubben, problemet blir i de klubbar som bara har damer på elitnivå som då skulle ses som 

professionella handbollspelare med rätt till ersättning i samma nivå som herrarna. Dessa 

damspelare skulle fortfarande inte få någon lön för sitt handbollsspel då klubben fortfarande 

inte får in några pengar via publik, sponsorer och medieuppmärksamhet. Det uppstår ett 

moraliskt dilemma om detta skulle inträffa, är det rättvist att damerna ska få sin lön från de 

som herrarna jobbar för att få in. Det är en svår fråga. Damerna gör fortfarande samma jobb 

som herrarna och rår inte över det faktum att publik, sponsorer och media föredrar 

herrhandboll. Det de kan göra för att öka intresset för damhandboll är att öka kvaliteten på 

produkten, spelet, vilket de bara kan göra om dem får träna ordentligt, vilket de inte kan göra 
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då de måste ha ett arbete vid sidan om handbollen för att kunna försörja sig. Den onda cirkeln 

är sluten.  

 

Problemet med att kvinnliga handbollspelare i Sverige inte får lön har alltså visat sig ha 

ytterligare en dimension. Visst kan det visa sig vara så att det förekommer lönediskriminering 

i de klubbar som har både damer och herrar på elitnivå och där går det att jämna ut detta 

genom att ta pengar från herrarnas löner och ge till damerna, men har arbetsgivarna inga 

pengar kan de inte heller dela ut några löner, vare sig till män eller till kvinnor. 

 

4.3 Är lönediskriminering ett hinder mot att svensk damhandboll 

ska kunna bli professionell? 

 
Att svara på frågan om lönediskriminering är ett hinder mot att svensk damhandboll ska 

kunna bli professionell är jättesvårt. Det som har utkristalliserat sig är att det verkar föreligga 

en form av strukturell diskriminering, inte bara inom handbollen, utan i idrotten i stort. 

Strukturen idrotten är uppbyggd runt ger inte kvinnor förutsättningen att delta på 

arbetsmarkanden för idrott utifrån sina egna förutsättningar och detta kan vara ett hinder.  Då 

det inte går att få fram ett svar på om det förekommer lönediskriminering, går det inte heller 

att få fram ett svar på om detta är ett hinder. Däremot är bristen på ekonomiska resurser inom 

damhandbollen definitivt ett hinder. Även det faktum att damerna inte får någon ersättning för 

sitt handbollspel är ett stort hinder. Min personliga uppfattning är att en ökad kvalitet av 

produkten i kombination med ett starkt, framgångsrikt landslag kan resultera i större 

medieuppmärksamhet, fler sponsorer och mer publik, som i sin tur kan resultera i ökade 

ersättningar för damerna. Tyvärr anser jag att det kan bli tufft att gå den vägen. Det finns 

bevis på att det går, det räcker att titta på Danmark. Danmark hade dock en fördel Sverige inte 

har, handbollen är jättestor i Danmark.69  

 

4.4 Slutsats 
 
Den första slutsatsen som kan dras är att damhandboll som produkt måste öka i kvalitet och 

enda sättet för att öka kvaliteten är att träna mer och hårdare, något som bara går att 

genomföra om damerna har en möjlighet att ha handbollen som sin huvudsakliga 
                                                 
69 Intervju Lars Graabek 
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sysselsättning. För att de ska kunna ha handbollen som sin huvudsakliga sysselsättning måste 

de få betalt för att utöva den. 

 

Den andra slutsatsen som kan dras är att det faktum att svenska damhandbollspelare inte får 

någon lön leder till att det inte är ett val utan ett tvång att inte kunna arbeta med sin idrott, 

även om de vill arbeta i en mansdominerad bransch så går inte det.   

 

Min forskning har även lett fram till slutsatsen att det finns två möjliga sätt att komma till 

bukt med lönediskriminering, förutsatt att det existerar inom svensk elithandboll, vilket det 

inte gått att få fram något klart svar på. Det ena sättet är genom påtryckning med befintlig 

lagstiftning. Detta verkar, enligt mig, vara en omständlig väg att gå, eftersom det förutsätter 

en kedja av händelser. För det första måste någon berörd anmäla lönediskriminering till 

JämO. För det andra måste JämO ta upp målet och föra det till domstol. För det tredje måste 

domstolen avgöra om den berörde är arbetstagare. Är denne arbetstagare måste domstolen 

konstatera att löneskillnaderna inte är sakligt grundade, alltså måste marknadsfaktorerna 

avslås som godtagbart bevis. Dessutom kvarstår problemet att damhandbollen idag inte drar in 

tillräckligt med pengar att bekosta lönerna. De negativa konsekvenserna av denna kedja skulle 

bli fler än de positiva. Jag anser därför att detta inte är den bästa vägen att gå, den är rent av 

orimlig.  

   

Det kan vara så att lagstiftningen inte, överhuvudtaget, behövs som påtryckningsmedel inom 

svensk elithandboll. Det andra sättet att komma till bukt med problemet är att någon vågar 

satsa på damerna redan innan de fått någon stor framgång. Idrott i alla andra sammanhang 

handlar om att våga satsa för att kunna vinna. Varför inte se damhandbollen på samma sätt? 

Marianne Söderberg sammanfattade satsning på damidrott överhuvudtaget med ”Snart har 

tåget gått och då kommer de som inte steg på att ångra sig”70 Jag kan inte göra annat än att 

hålla med. 

 

                                                 
70 Intervju 31/3 2005 med Marianne Söderberg, egna anteckningar, Emma Lindfors, Idrottshögskolan, Stockholm 
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5. Källförteckning 

Otryckta källor 

Källor som finns i privat ägo 

 

1. I författarens ägo 

Mail från Stefan Albrechtsson, klubbdirektör IK Sävehof, 2005-03-08 

2. I författarens ägo 

Mail från Lars Graabek, informatör danska handbollförbundet, 2005-04-11 

3. I författarens ägo 

Mail från Rasmus N. Haagensen, Håndboldspillerforeningen, 2005-04-19 

 

Muntliga källor 

 

1. I författarens ägo 

Bandupptagning med utskrifter 

 Intervju 11/3 2005 med Luca Nesi, JämO 

2. Lindfors, Emma 

Egna anteckningar 

 Intervju 9/3 2005 med Christer Thelin, Svenska handbollförbundet 

3. Lindfors, Emma 

Egna anteckningar 

 Intervju 31/3 2005 med Marianne Söderberg, RF 

Tryckta källor 

Litteratur 

1. Fransson, Susanne, Lönediskriminering (Uppsala: författaren och Iustus Förlag AB, 

2000) 

2. Sigeman, Tore, Arbetsrätten – en översikt av svensk rätt med europarätt, 3:1 

(Stockholm: författaren och Nordstedts juridik AB, 2001) 

3. Svensk lag 2003, (Uppsala, Iustus Förlag AB, 2003) 6: e upplagan 

4. Riksidrottsförbundet, Kvinnor och män inom idrotten - statistik från 

riksidrottsförbundet, 2002 
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5. Rosenberg, Kerstin, Värdet av arbete (Göteborg: författaren och Bokförlaget BAS, 

2004) 

Artiklar 

1. Helena Davidsson ”Damhandbollen har koll på ekonomin” Handbollsmagasinet Nr. 

1/2005 

2. Anna Gustafsson ”Damerna räddar idrottsäran” Svensk idrott, Nr.6/1998 

3. Niklas Sidmar ”Idrottens baksida - funderingar på svensk kvinnlig lagidrott” Svensk 

idrott Nr. 4/2000 

 

Elektroniska källor 
 

1. Danska ligestillingsafdelningen: <http://www.lige.dk/Default.asp?Id=112> 2005-04-19  
2. Danska ligestillingsafdelningen: <http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/A20030075629-REGL  

2005-05-15> 
3. Nationalencyklopedins hemsida: <http://www.ne.se> 2005-03-15 
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Bilaga 1 
 
Huvudfrågor intervju Luca Nesi och danska Handbåldspillerforeningen 
 

1. Påverkar jämställdhetslagstiftningen idrotten? 
2. Hur kan den tillämpas? 
3. Anses idrottare vara arbetstagare? 
4. Är det ok att fördela löner på marknadsmässiga grunder? 
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Bilaga 2 
 
Huvudfrågor intervju Christer Thelin 
 

1. Varför betalas manliga handbollsspelare mer i lön än kvinnliga? 
2. Hur jobbar Ni med jämställdheten inom handbollen från förbundets sida? 
3. Vad gör Ni från förbundets sida för att jämna ut löneklyftan mellan damer och herrar? 
4. Är det ett hinder mot svensk damhandbolls utveckling att damerna inte får någon 

ersättning för sitt spel? 
5. På vilka grunder fördelas resurser till damer och herrar? 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor Lars Graabek 
 

1. Hur fördelas resurserna mellan damspelarna och herrspelarna? 
2. På vilka grunder sker fördelningen? 
3. Hur många på dam- respektive herrsidan anses vara proffs? 
4. Varför tror du det skiljer sig mellan svensk och dansk damhandboll? 
5. Vad tror du krävs för att svensk damhandboll ska få samma status som dansk och 

damer ska kunna vara proffs i Sverige? 
6. Hur tog Danmark sig ur ”den onda cirkeln”? 
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Bilaga 4 
 
Intervjufrågor Irsta Västerås IF och KIF Kolding 

 
1. Berätta lite kort om hur klubben är uppbyggt, skiljer ni på dam- och herrsektion eller 

faller alla under samma sektion med samma budget osv.? 
2. Hur fördelas resurser i klubben? Fördelas de på marknadsmässiga grunder (Pengarna 

delas ut efter hur mycket dam- respektive herrlag drar in i form av sponsorer, 
medieuppmärksamhet och publikintäkter) eller på något annat sätt? 

3. Hur mycket har herrar respektive damer i klubben i ekonomisk- eller annan ersättning 
för sitt handbollspel? Får de någon ersättning? Hur bestäms ersättningen? Finns det 
möjlighet att få siffror på detta? 

4. Anser klubben att någon eller några av spelarna på herr och damsidan är 
arbetstagare/anställda av klubben? Hur många på herr- respektive damsidan faller 
under anställda? 

5. Varför tror du det skiljer sig mellan svensk och dansk damhandboll? Vad krävs för att 
svensk damhandboll ska få samma status som dansk och damer ska kunna vara proffs i 
Sverige?  
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Bilaga 5 
 

Käll- och litteratursökning 
 

VAD? 
 
Ämnesord   Synonymer_________________________________
 
Sports for women 
Handball 
Professionalism 
Obstacle   Resistance 
Gender equality 
 
 
VARFÖR? 
Jag har valt ämnesord som jag tror kan leda in mig på mitt ämne. Fyra av ämnesorden är 
väldigt generella var och en för sig, men tillsammans bildar de avgränsningar. Ämnesordet 
obstacle är ett ämnesord som inte säger någonting ensamt men tillsammans med de andra kan 
det ge information jag kan ha nytta av. 
 
 
HUR? 
 
Databas  Söksträng                    Antal träffar_ 
Academic serch elite professionalism AND sport  123 
-//-  professionalism AND sport AND women     4 
-//-  professionalism AND handball      0 
-//-  handball    138 
-//-  sports for women   546 
-//-  sports for women AND professionalism      1 
-//-  sports for women AND handball      0 
-//-  women AND handball     31 
-//-  handball AND obstacles       0 
-//-  handball AND resistance       1 
-//-  gender equality AND sports women      0 
-//-  gender equality AND handball      0 
-//-  handball AND sweden       4 
-//-  elite handball AND women      0 
-//-  sports for women AND obstacles      2 
-//-  Sports for women AND resistance      0 
Sportdiscus  handball    6208 
-//-  sports for women     141 
-//-  professionalism AND sport    668 
-//-  professionalism AND handball       0 
-//-  sports for women AND professionalism       1 
-//-  sports for women AND handball       0 
-//-  women AND handball    259 
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-//-  handball AND obstacles        5 
-//-  handball AND resistance       17 
sportdiscus  gender equality AND sports women        0 
-//-  gender equality AND handball        0 
-//-  handball AND sweden         19 
-//-  elit handball AND women         0 
-//-  sports for women AND obstacles        2 
-//-  sports for women AND resistance        5 
 
KOMMENTARER 
Jag har inte hittat något direkt som är av intresse för mitt område på databaserna. 
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