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Abstract 

Aim 

The study aims to illustrate how the situation for practicing sports has been for Swedish and 

Finnish women during the beginning of the 20th century and until today. The hypothesis is 

that great progress has been made for women to take part in sports during the 20th century. 

The questions are: how were the possibilities of practicing sports for women in Finland and in 

Sweden during the period 1920-70?  How is the female sports situation in Finland and in 

Sweden at present? 

Method 

Totally 104 women aged 36-84 years participated in the study, where the majority of the survey 

respondents were born in the 1950s – 60s. Data were collected by using a quantitative method in 

the form of a questionnaire. The survey consisted of 14 questions with definite answers, some 

allowing comments at the end. The participants of this study included women born during 

1920-1970’s, living in Stockholm, Åland and southern Finland. The collected material was 

processed particularly in the computer program SPSS.  

Results 

The results indicate that opportunities for women to practice sports while growing up were 

from limited to fairly unlimited. The results do not differ significantly between the three areas 

in the study. The most notably causes that contributed to that women engaged in sports were 

the physical education classes in school, friends and by their own initiative. 39% of the 

participants practiced sports at competition level, where athletics and cross country were the 

prime sports. The majority of the women in the study indicate that they at present time are not 

active members in a sports club, but they walk or go to the gym on a regular time basis.  

Conclusions 

The development of women’s sport during the later part of the 20th century has proceeded 

relatively rapidly. In later years there has been a huge improvament of an equalized sport 

between the genders, unlike the beginning of the 20th century. However, the development and 

the media attention of female participation in sports have to continue to move forward to 

achieve even greater equality within sports.



Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att belysa hur idrottssituationen har sett ut för svenska och finska 

kvinnor under 1900-talet fram till idag. Hypotesen är att stora framsteg har gjorts inom 

idrotten för kvinnor under ett århundrade. Frågeställningarna är: hur såg möjligheterna till 

idrottsutövande ut för kvinnor i Finland och Sverige på 1920–70 talet? Hur ser kvinnoidrotten 

i Finland och Sverige ut i dagsläget? 

Metod 
	  

Sammanlagt deltog 104 kvinnor i åldern 36-84 år i studien, där majoriteten av 

undersökningsdeltagarna var födda på 1950- och 60-talet.	  Till denna studie användes en 

kvantitativ metod i form av enkätundersökning. Enkäten bestod av ett missivbrev och 14 

frågor med bestämda svarsalternativ i början och utrymme för egna kommentarer på slutet. 

Undersökningsdeltagarna omfattade kvinnor födda perioden 1920-1970 och bosatta i 

Stockholm, på Åland och i södra Finland. Datainsamlingen bearbetades främst i 

dataprogrammet SPSS.	  

Resultat  

Studien visar på att möjligheterna för kvinnor att utöva idrotter under uppväxten var mellan 

begränsad möjlighet till ganska obegränsad möjlighet. Resultatet skiljer sig inte signifikant 

mellan de tre undersökningsområdena. Framförallt var det skolgymnastiken, kamraterna och 

eget initiativ som var den bidragande orsaken till att kvinnorna utövade någon idrott. 39 % av 

undersökningsdeltagarna har utövat idrott på tävlingsnivå, där friidrott och skidåkning var 

främst förekommande. Majoriteten av kvinnorna i studien anger att de inte är aktiva i en 

idrottsförening i dagsläget men promenerar eller går på gym regelbundet. 

Slutsats 

Utvecklingen av kvinnoidrotten under 1900-talets senare del har gått relativt snabbt framåt. I 

dagsläget har det blivit en klar förbättring av en jämlik idrott mellan könen till skillnad från i 

början av 1900-talet. Däremot måste utvecklingen och den mediala synen på det kvinnliga 

idrottsutövandet fortsätta gå framåt för att kunna uppnå ännu större jämlikhet inom idrotten. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

”Vad är målet med kvinnors idrottsutövning? Är det att springa som en hel karl och samtidigt 

framhäva den traditionella kvinnligheten?” (Olofsson 1989, s. 11). Idrotten borde vara jämlik 

för alla, oavsett såväl individuella som könsliga förutsättningar. ”Det är ett biologiskt och 

fysiologiskt faktum att kvinnor i genomsnitt har 2/3 av männens muskelstyrka. Hur mycket de 

än skulle träna så kan aldrig kvinnor nå männens prestationer i samma grenar” (Dahlström 

1992, s. 51).   

Laungerie football league är den snabbast växande kvinnliga idrottsligan i USA. I denna liga 

spelar kvinnorna amerikansk fotboll i underkläder, med syftet att dra publik till matcherna. 

Denna rörelse är på väg till Europa, eftersom det är ett sätt att förbättra den ekonomiska 

situationen inom kvinnoidrotten (TV 4 nyheterna 2011). Om detta är vad kvinnor i dagens 

moderna samhälle är tvungna och villiga att göra för deras idrottsutövande, väcker det frågor 

kring vilka möjligheter till idrott kvinnorna egentligen har haft genom historien. 

Jämställdhets- och genusfrågor är något som återfinns inom många olika områden, inte minst 

inom idrott. Kvinnor har inte alltid haft samma rätt till idrott som män, och har fortfarande en 

lång väg kvar att gå. Än idag på 2000-talet är det lättare som man att utöva idrott, både som 

fritidsaktivitet och yrke, eftersom män har bättre betalt, får bättre träningstider, bättre arenor, 

mera publikstöd, större uppmärksamhet i media osv. ”I en kommunstatistik visade 

fritidschefen att det för varje satsad krona för flickor gick 73 satsade kommunala kronor till 

pojkarna” (Dahlström 1992, s. 88).  

 

1.2  Bakgrund 

”Idrott är skapad av män och för män” (Olofsson 1989, s. 56). ”Det är på männens villkor 

och efter deras normer som kvinnors tillåts att komma med” (Dahlström 1992, s. 19). Vilka 

möjligheter har egentligen funnits för kvinnor inom idrotten? 

Redan i antikens Grekland (700 f.kr - 300 e.kr) utövades idrott i tränings- och tävlingsform 

(Dahlström 1992, s. 30-37). De antika olympiska spelen gällde bara männen, medan flickorna 
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och kvinnorna fick träna endast för att de skulle bli bättre härdade och föda starka söner. 

England är upphovsland till många modernare idrottsrörelser. På medeltiden var bollspel och 

boxning de första sporterna som utövades, och en form av fotboll, som idag är världens 

största sport, spelades i England redan på 1300-talet (Ibid). Detta var typiskt ”manliga” 

sporter och det skulle dröja länge innan kvinnorna fick delta.  

”I början av 1900-talet var kvinnor begränsade att välja mellan få idrottsgrenar och var 

tvungna att bära tunga och skylande kläder för att uppfylla anständighetens krav”(Dahlström 

1992, s. 65). Sveriges Riksidrottsförbund (RF) grundades år 1903, dock skulle det dröja fram 

till år 1977 innan ett handlingsprogram för kvinnoidrott togs fram (Olofsson 1989, s.59). 

Tävlingsidrottande ansågs inte passande för kvinnor; det var rent skadligt för dem, eftersom 

de ansågs vara för svaga och veka, såväl fysiskt som mentalt (Larsson 2003, s. 3). Denna 

uppfattning var också grunden till att kvinnoidrotten inte stöttades, organiserades eller 

marknadsfördes under början av 1900-talet (Ibid).  

Kvinnornas första officiella deltagande i OS var i London 1908, då de endast fick delta i tre 

grenar (Dahlström 1992, s. 39). Under OS i Amsterdam 1928 var 800 m den längsta 

löpgrenen för kvinnor. Eftersom det var den längsta sträckan en kvinna ansågs orka springa 

(Ibid, s. 71-72). I mästerskap för många grenar, bl.a. fotboll, bandy och cykling, har 

kvinnorna fått delta först 70 år efter männen, och det har aldrig funnits ett mästerskap som 

från början skapats enbart för kvinnor (Olofsson 1989, s. 52). Innan andra världskrigets 

början, i slutet av 1930-talet, skrev Urho Kekkonen1 i Finland en artikel om hur framförallt 

tävlingsidrott förenar en nation (1939, s. 1), detta trots att kvinnor och män deltog på helt 

skilda villkor. 

Kvinnors successiva tillträde till männens idrott har sakta men säkert gått framåt (Olofsson 

1989, s. 52). Från och med 1970-talet har samhället satsat mera på kvinnoidrotten (Dahlström 

1992, s. 11).  I dagsläget ägnar sig majoriteten av idrottande kvinnor åt individuell motion på 

egen hand (Leinonen & Tapaninen 2005, s. 11) eller spelar i lägre divisioner (Dahlström 

1992, s. 23), medan majoriteten av idrottande män ägnar sig åt föreningsdriven verksamhet 

och spelar i högre divisioner (Turpeinen, Jaako, Kankaanpää & Hakamäki 2011). Vissa 

sporter, som t.ex. ishockey, är klart mans dominerat (Turpeinen et. al 2011).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 President i Finland år 1956-1981 
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”Elitidrott och pengar har blivit en självklar kombination” (Olofsson 1989, s. 194).  Detta 

bidrar till att förstå varför fler män än kvinnor kan ha idrott som yrke, eftersom det satsas 

mycket mer pengar på männens idrott. Elitidrottare utgör dock som yrkesgrupp en väldigt 

liten del av samhället. I t.ex. Finland hade år 2001-2002 5 % av männen respektive 1 % av 

kvinnorna elitidrott som yrke (Kuntourheiluliitto 2001-2002, s. 12).  

 

1.3  Syfte & frågeställningar    

Syftet är att belysa hur idrottssituationen i motions-, tränings- och tävlingsform har sett ut för 

svenska och finska kvinnor under 1900-talet fram tills idag. Hypotesen är att stora framsteg 

har gjorts inom idrotten för kvinnor under ett århundrade. 

 

Frågeställningarna är följande: 
 

- Hur såg möjligheterna till idrottsutövande ut för kvinnor i Finland och Sverige tiden 

1920–70? 

- Hur ser kvinnoidrotten i Finland och Sverige ut i dagsläget? 

 

1.4  Forskningsläge 

Det finns relevant forskning från både Finland och Sverige som handlar om jämställdhet och 

genus inom idrott genom historien. En liten del av forskningen specificerar sig på just 

kvinnoidrott och situationen för kvinnorna, men även här görs ständiga jämförelser mellan 

könen. Därför är det nödvändigt att sätta sig in i männens idrottshistoria för att skapa 

förståelse för de kvinnliga villkoren.  

Ett viktigt verk om svensk kvinnoidrott är Eva Olofssons doktorsavhandling Har kvinnor en 

sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet (1989). 

Olofsson beskriver idrottskvinnans historia. Hon har studerat idrottens kvinnosyn under olika 

perioder och strukturen i idrottsvärlden. Hennes avhandling är den första i Sverige, som 

belyser kvinnornas villkor inom idrotten, och har slagit igenom stort inom idrottsvärlden. 

Olofssons avhandling kan sammanfattas med tre meningar: 1. Kvinnor är underordnade män i 

idrottens värld 2. Villkoren för kvinnliga deltagare dikteras av män och 3. Kvinnors 

prestationer värderas genomgående lägre. 
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Britt Dahlström har skrivit ett annat viktigt verk om detta ämne, boken "Kvinnor om motion 

och idrott" (1992). Dahlström tar upp de historiska medeltida rötterna för flickors och 

kvinnors idrottande. Boken avslutas med ett flertal svenska kvinnors berättelser om vad idrott 

är för dem. Studien ”Idrottens genus” skriven av Håkan Larsson (2003) belyser relationen 

mellan kön och kroppsövningar under de senaste decennierna i Sverige. Både Dahlström och 

Larsson refererar flitigt till Olofssons avhandling. En gemensam slutsats för alla dessa tre 

svenska verk är att idrott är skapad av män för män. 

Salla Turpeinen m.fl. har publicerat ”Liikunta ja tasa-arvo 2011; Sukupuolten tasa-arvon 

nykytila ja muutokset Suomessa	  ” (Idrott och jämlikhet 2011; Jämlikhet mellan könen nu och 

förr i Finland (egen översättning)). Finska idrottsförbundet har i samarbete med flera andra 

finska idrottsinstitutioner gjort en undersökning som heter ”Suuri kansallinen liikuntatutkimus 

2001-2002” (Stor nationell idrottsundersökning 2001-2002 (egen översättning)). Slutsatser 

från dessa två verk är att antalet fysiskt aktiva kvinnor och män i åldern 19-65 inte skiljer sig 

nämnvärt, men att val av idrottsgren och motionstyp varierar starkt mellan könen. 

Minttu Leinonen & Mira Tapaninen har skrivit ”Omvärldsanalys av specifika frågor till 

Arena Center Oy” (Oy = AB på svenska) (2005). Arena Center Oy hyr ut motionslokaler och 

spelplaner till finska föreningar och företag. Företaget är främst inriktat till män, och studiens 

ena frågeställning är därför ”Hur kan Arena Center Oy utöka kvinnospelarnas antal?”. De har 

gjort en undersökning om kvinnoidrott och idrottsliga skillnader mellan män och kvinnor.  

Resultatet visar att för män är den individuella prestationen och att vinna viktigast, medan 

kvinnor lägger större värde på den sociala biten och att alla ska vara delaktiga. 

 

2. Metod 

2.1 Målgrupp 

Enkätutdelningen omfattade kvinnor födda perioden 1920-1970. Ett krav för att få delta i 

enkäten var att personen måste vara över 35 år gammal. Kravet på åldern infördes då denna 

uppsats syftar till att undersöka hur idrottandet för kvinnor har förändrats genom tiderna. 

Enkäterna åldersfördelades, så att så många olika åldersklasser som möjligt över 35 

representerades. Detta historiska tidsperspektiv valdes för att skapa en djupare förståelse för 
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hur idrottsmöjligheterna sett ut för kvinnor i de ålderspann författarna kan tänkas möta i sin 

framtida yrkesroll som hälsopedagog. 

Författarna som genomför studien är uppväxta på två skilda platser. Därför begränsades 

urvalet av undersökningsdeltagare till kvinnor bosatta i Stockholm, på Åland och i södra 

Finland för att på så sätt ha möjligheten att få tillgång till individer med olika etniska 

bakgrunder. Personerna som deltar i enkätundersökningen baseras på de olika kontaktnätverk 

som vi har. Den avgörande faktorn av urvalet av undersökningsdeltagare var ålder, kön, ort 

samt om man ville medverka i studien eller ej. Urvalet av undersökningsdeltagare ifrån 

Stockholm består av individer från tidigare projekt under vår studietid på Gymnastik- och 

idrottshögskolan (GIH) samt personer från våra privata kontaktnätverk. På Åland består 

urvalet av deltagare ifrån Ålands pensionärsförening samt personliga kontakter. I södra 

Finland består urvalet av kontakter förmedlade via släktingar.  

 

Eftersom författarna genom ett stickprov inom tre olika områden vill kunna uttala sig om 

kvinnoidrottens utveckling under 1900-talet antas de medverkande kvinnorna utgöra ett 

representativt urval för att undersöka studiens syfte och kunna dra slutsatser om en hel 

population.  

 

 

2.2 Enkät 
 

Till denna studie användes en kvantitativ metod i form av enkätundersökning. Författarna 

ansåg att denna metod är bäst för att få ett brett perspektiv och relevant information från ett 

större antal individer på ett billigt och smidigt sätt, samt för att få in en stor mängd data under 

en kort tid. Enkäterna delades sammanlagt ut till 120 personer, med målet att få in minst 100 

stycken. Enkäten är utformad av författarna, testad på ett 10-tal försökspersoner och finslipad 

i samråd med handledaren. Formuläret består av ett missivbrev följt av 14 frågor (se bilaga 2).  
 

 

2.3 Databearbetning 
 

Insamlingen av enkäterna, vilka innehöll nominal och ordinal data, bearbetades främst i 

dataprogrammet SPSS (IBM SPSS Statistics version 19). I dataanalyserna har enbart chi-två 
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tester utförts genom att analysera samband i s.k. korstabeller. Huvudanalysen bestod av att 

köra faktorn ålder mot flertalet andra variabler för att komma åt utvecklingen över tid. Åldern 

grupperades i sex olika kategorier för att kunna skapa lättöverskådliga tabeller. 

Signifikansnivån för samtliga statistiska analyser sattes till 0,05. 

  

 

2.4 Validitet och reliabilitet 
 

Av hänsyn till kostnad det skulle ha blivit att åka till Finland samt tidsbrist åkte författarna 

inte dit personligen för att dela ut enkäterna. En av författarna har släkt i södra Finland, som 

delade ut enkäterna där. Dessa två personer i fråga var med när enkäterna fylldes i och blev 

väl informerade om tillvägagångssättet samt vilka som skulle fylla i enkäterna. De ifyllda 

enkäterna postades sedan till Åland. Detta sågs inte som ett hinder eftersom författarnas 

telefonnummer fanns på missivbrevet om frågor skulle uppstå. Vid enkätutdelningen i 

Stockholm och på Åland närvarade författarna när enkäterna fylldes i, detta för att minska 

risken för missvisande resultat på grund av feltolkningar vilket därmed höjer validiteten i 

undersökningen. Validiteten kan dock påverkas av att författarna inte själva fanns på plats när 

enkäterna i södra Finland fylldes i. Tidpunkt för tillfrågning och utförande har skett på dagtid 

och anpassats till vad som är lämpligt för respondenterna.  

 

Ur etisk synpunkt inleddes enkäten med ett missivbrev med en noggrann beskrivning av 

studiens syfte, metod samt rätten att vara anonym. Just anonymitet vid enkätstudier kan bidra 

till att individen känner sig trygg till att svara helt ärligt på frågorna. Detta understryker 

ytterligare undersökningens validitet att mäta sanningen, dvs. till troheten i studien (Hassmén 

& Hassmén 2007, s.136). 

 

För att öka reliabilitetens pålitlighet och tillförlitlighet och därmed kunna fastställa att 

korrekta enkätfrågor användes för att få fram relevant information till vår studie genomfördes 

en pilotstudie på 13 personer innan enkäten delades ut (Hassmén et. al 2007, s.124). Detta för 

att reducera risk för missförstånd och på så sätt gynna reliabiliteten. Den feedback författarna 

fick av dessa testpersoner var till stor nytta och ledde även till ett flertal ändringar innan 

enkäterna skickades ut. 
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3. Resultat 

Sammanlagt deltog 104 kvinnor i åldern 36-84 år i datainsamlingen. I nedanstående tabell 

visas fördelningen på åldern. Flest undersökningsdeltagare återfinns i åldersspannet 50-59, 

vilket betyder att de flesta är födda på 1950- och 60-talet. 

 
Tabell 1. Åldersfördelning 

 Frekvens Procent 

Ålder 

35-39 8 7,7 

40-49 27 26,0 

50-59 28 26,9 

60-69 15 14,4 

70-79 22 21,2 

80< 4 3,8 

Total 104 100,0 
 

 
I nedanstående cirkeldiagram presenteras boendefördelningen mellan Sverige, Åland och 

Finland. Studien är undersökt på tre områden och har därmed bidragit till en snedfördelning 

mellan de båda länderna, eftersom att Åland tillhör Finland. Totalt sett har flest kvinnor ifrån 

Finland deltagit i undersökningen, 67, jämfört med 37 svenska kvinnor. Alla som deltagit i 

studien behärskar flytande svenska. 
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Figur 1. Boendefördelning mellan Finland, Sverige och Åland. 

3.1 Möjligheter till idrottsutövande för finska och svenska kvinnor 
tiden 1920–70  

Möjligheterna att idrotta under uppväxten skiljer inte signifikant emellan länderna (X2: 6,104, 

df: 6, p: 0,412). De kvinnor som var uppväxta i Sverige uppgav en aning större möjligheter än 

de finska, medan Åland områdesmässigt hade något sämre idrottsmöjligheter än de övriga två. 

Samtliga kvinnors möjligheter att idrotta och motionera under barn- och ungdomen ligger i 

medel mellan ”begränsade” och ”ganska obegränsade”. 

I nedanstående figur (2) visas sambandet mellan ålder och vilka idrottsmöjligheter som 

funnits under uppväxten (X2: 22,843, df: 15, p: 0,088).  Den yngsta åldergruppen är den som 

uppger en negativ utveckling på idrottsmöjligheter (”begränsade”), medan 75 % av den äldsta 

åldersgruppen hade ”begränsade” möjligheter och 25 % ”obegränsade”. Åldersgruppen 40-49 

är den som anger bäst idrottsmöjligheter (”ganska obegränsade” till ”obegränsat”). 

Svarsalternativet ”inga” redovisas inte i denna figur då endast två personer hade uppgivit det 

svaret (i åldern 35-39 och 60-69). Observera att faktorn ”ålder” återfinns på y-axeln i denna 

figur, medan den i övriga figurer redovisas på x-axeln. Detta beror endast på att figur 2 blir 

lättare att läsa av med denna utformning.  
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Figur 2. Ålder och idrottsmöjligheter under uppväxt. 

 
Figur 3. Ålder och tävlingsidrott. 
 
I ovanstående figur (3) beskrivs andel i respektive åldersgrupp som har tävlingsidrottat i en 

förening. Störst andel tävlingsidrottare återfinns i åldersgruppen 40-49, medan minst andel 

som har utövat tävlingsidrott finns i den äldsta åldergruppen, 80-89 år. Totalt hade 39 % av 

deltagarna sysslat med tävlingsidrott, vilket motsvarar 41 personer. 
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Figur 4 visar vilka tävlingsidrotter som har utövats samt hur stor andel som utövat respektive 

sport. Det bör förtydligas att det var tillåtet att fylla i flera svarsalternativ på denna enkätfråga. 

17 olika idrotter representeras, varav 12 av dem är individuella (motsvarande 70,5 %). Fotboll 

är den lagidrott som högst andel har tävlat i. Representerade bollsporter inom lagidrott är 

fotboll, volleyboll, handboll, innebandy, basket, medan de individuella bollsporterna utgörs 

av tennis, badminton och golf. 

 

 

Figur 4. Föreningsdrivna tävlingsidrotter som utövats. 
Resultaten visar inte på någon signifikant skillnad mellan ålder och i vilken grad 

skolgymnastiken upplevdes jämlik (X2: 14,102, df: 15, p: 0,518). Däremot återfanns en aning 

större skillnader i hur undervisningen i skolgymnastik var uppdelad mellan könen samt 

jämlikhet (X2: 12,909, df: 9, p: 0,167). Varje individ fick göra en fri tolkning av begreppet 

jämlikhet.  

 

Ungefär 15 % av dem som hade samundervisning under hela skolgången svarade att 

skolgymnastiken ”inte alls” var jämlik. De vanligaste svaren är dock ”ganska” och ”ganska 

mycket” i alla former av undervisning i skolgymnastik. De flesta hade skrivit som tillägg på 

alternativet ”både sam- och särundervisning förekom” att flickorna och pojkarna undervisades 

tillsammans åk 1-6 och var för sig åk 7-9. Då särundervisning förekom var det många som 

inte hade en aning om vad pojkarna sysslade med.  
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Figur 5. Av vilken orsak kvinnorna började idrotta. 

Ovanstående figur (5) visar av vilken orsak kvinnorna har börjat idrotta. De mest frekventa 

svarsalternativen är att ”någon i familjen idrottade” och ”jag såg själv till att börja idrotta” (26 

% vardera). I stapeln ”någon i familjen idrottade” ingår föräldrar och syskon, som kunde 

kryssas i separat i enkäten. Av dessa alternativ har 5 % angett ”pappa idrottade” som orsak, 

medan ingen svarade ”mamma idrottade”. Ingen större skillnad uppgavs dock mellan ”syster 

idrottade” och ”bror idrottade”. På alternativet ”annan orsak” uppgavs faktorer som ”för min 

hälsas skull”, ”viktreducering” och ”p.g.a. min man”. 

Figur 6 visar sambandet mellan ålder och idrottsmöjligheter för flickor och pojkar under 

uppväxten (X2: 28,223, df: 15, p: 0,020). I alla åldersgrupper totalt sett har endast en person 

angett att ”flickor hade större möjligheter”. Alternativet ”pojkar hade större möjligheter” 

korrelerar med ålder på så sätt att det svarsalternativet är oftare valt ju äldre åldersgrupp, för 

att slutligen inte finnas med alls för åldersgruppen 35-39 där samtliga respondenter svarade 

att ”ingen skillnad” fanns i idrottsmöjligheterna för flickor och pojkar under uppväxten. 

Tvärtom kan man utläsa att svarsalternativet ”ingen skillnad” mellan pojkar och flickor 

dominerar i den yngsta åldersgruppen, för att bli mindre och mindre representerat ju äldre 

åldersgrupp man tittar på. Ytterligare ett svarsalternativ, ”jag vet inte”, för idrottsmöjligheter, 

fanns med i enkäten men redovisas inte i denna figur.  
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Figur 6. Ålder och skillnad i möjlighet att idrotta mellan könen 
 

 

 

3.2 Kvinnoidrotten i dagsläget i Finland och Sverige 

Majoriteten av kvinnorna uppgav att de var ”lite” eller ”ganska mycket” idrottsintresserade, 

medan väldigt få svarade att de var ”inte alls” eller ”mycket” idrottsintresserad. I dagsläget är 

30 kvinnor medlem i en idrottsförening jämfört med 74 som inte är det. 

Undersökningen visar även att de som svarat ”inget” på träning/motion i dagsläget uppger 

träningsmöjligheterna som ”inte bra”. De som tränar mest, ”dagligen”, uppger att 

träningsmöjligheterna är ”bra” eller ”mycket bra” (X2: 62,918, df: 9, p: 0,000). 
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Figur 7. Idrotter/motion som utövas i dagsläget. 

Figur 7 visar att de som svarat att de tränar i dagsläget (102 kvinnor) har nämnt 10 olika 

idrotter/motionsformer, varav majoriteten är individuella. Den allra vanligaste motionsformen 

är ”promenad”, 41 %, följt av de kvinnor som tränar på ”gym”, 21 %. Störst bland de övriga 

idrottsformerna är ”dans”, 9 %.  

 

 

 

Av figur 8 (X2: 12,959, df: 9, p: 0,164) kan man utläsa att de som svarat ”inga” på möjligheter 

att idrotta i sin barndom, upplever att det har blivit en klar förbättring. Alla de kvinnor svarar 

antingen ”ganska bra” eller ”bra” på frågan om möjligheter i dagsläget. Dock anser ingen av 

dessa personer att de skulle ha ”mycket bra” möjligheter till träning i dagsläget. 

De kvinnor som i sin barndom haft ”obegränsade” möjligheter till idrott och träning, utgör 

den största gruppen av kvinnor som i dagsläget anser att de har ”mycket bra” möjligheter till 

träning. Ytterligare ett svarsalternativ, ”inte bra”, fanns med i enkäten på ”nuvarande 

träningsmöjligheter”, redovisas inte i denna figur. 
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 Figur 8. Idrottsmöjligheter under uppväxt och i nuläget 
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Figur 9. Föredragen idrottstyp att titta på. 

Fråga 8 i enkätundersökningen löd; ” Om du tittar på idrott på tv eller i verkligheten, vad 

föredrar du?”  Svarsalternativen respondenten kunde välja mellan var ”herridrott”, 

”damidrott”, ”spelar ingen roll” och ”inget av dem”. Nästan 70 % av kvinnorna hade valt att 

svara att det ”spelar ingen roll”. Knappt 20 % hade svarat att de ”föredrar inget av dem”. 

Däremot av de övriga svarade föredrog fler att titta på ”herridrott” än ”damidrott” på tv eller i 

verklighet. 

 

4. Diskussion 

Syftet med arbetet är att belysa hur idrottssituationen i motions-, tränings- och tävlingsform 

har sett ut för svenska och finska kvinnor under 1900-talet fram tills idag. Hypotesen är att 

stora framsteg har gjorts vad gäller fördelningar på deltagande inom idrotten för kvinnor 

under ett århundrade. 

 

4.1 Möjligheter till idrottsutövande för finska och svenska kvinnor 
tiden 1920–70 
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Dahlström menar att decennierna mellan 1970 och 1990 har varit revolutionerande för 

idrottande och motionerande flickor och kvinnor (1992, s. 11). Vidare säger hon att 

damfotboll inte ens kom på fråga under hennes egen ungdom samt att det var otänkbart att se 

en kvinna i träningskläder ute på joggingrunda. RF ökade den kvinnliga andelen idrottare 

under 1955-1975 från 15 % till 35 %; det har inte ökat med så många procent sedan dess 

(Larsson 2003, s. 4). Resultatet från vår studie indikerar också att kvinnoidrottens utveckling 

har gått mycket framåt under 1900-talet, vilket betyder att vår förutfattade hypotes stämmer 

utifrån de stickprov som tagits. Det bör noteras att detta handlar om kvinnornas retrospektiva 

perspektiv om hur de kommer ihåg idrotten som unga. 

Möjligheterna till idrott och motion för kvinnor har varierat under 1900-talet. Motion i form 

av transport var mycket vanligt under uppväxten för några av de äldsta kvinnorna i vår studie; 

de promenerade, cyklade eller åkte skidor för att ta sig fram pga. att familjen inte hade någon 

bil. Eftersom de inte heller hade tv eller dator var de till stor del utomhus och lekte eller 

hjälpte till med sysslor i hemmet.  

Möjligheterna till idrottsutövande inom en förening och valmöjligheterna mellan olika 

idrottsgrenar var väldigt små eller obefintliga före 1950-talet. Idrott förmedlad via skolan 

samt skolgymnastiken verkar ha varit de största idrottsmöjligheterna för flickor under 1900-

talets första halva. En 67-årig kvinna skriver i sin enkät att ” Flickor räknades inte på min tid. 

All gymnastik och idrott lades upp efter pojkarnas intresse.”  

Det talar sitt tydliga språk att endast en av 104 kvinnor i vår studie har svarat att ”flickor hade 

större möjligheter” till idrott under barn- och ungdomen. Sambandet mellan ålder och 

idrottsmöjligheter mellan pojkar och flickor korrelerar starkt och där syns en tydlig positiv 

utveckling med positivt menar vi att det blivit mer jämlikt mellan könen. Stapeldiagrammet i 

figur 6 (se sid. 15) visar att med tidens gång, från 1920 till 1970- talet, har pojkarnas 

möjligheter till idrott blivit mer och mer utjämnade med flickornas. Dock har flickorna aldrig 

haft större möjligheter än pojkarna, men ju yngre åldersgrupp desto mer frekvent är svaret att 

det inte fanns någon skillnad mellan möjligheterna till idrott för könen, vilket är positivt för 

jämlikheten. Denna figur stämmer även överens med historien, eftersom kvinnoidrotten på 

allvar fick sitt uppsving på 1970-talet, då t.ex. RF började satsa på kvinnoidrott och ta fram 

handlingsprogram för att stärka kvinnornas föreningsdrivna idrottsmöjligheter (Olofsson 

1989, s.59).	   
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De yngre åldersgrupperna i studien påpekar väldigt frekvent i enkäten att möjligheterna för 

flickor och pojkar varierade kraftigt mellan olika idrottsgrenar. En kvinna, 50 år, beskriver 

möjligheterna på följande sätt: ”Möjligheterna skiljde sig beroende på idrottsgren; det fanns 

t.ex. få, eller inga, fotbollslag för flickor”. De största skillnaderna verkar gälla utövandet av 

bollsport; ”Pojkarna hade större möjligheter till idrott som fotboll och hockey, än tjejerna” 

(kvinna 46 år), ”Pojkarna fick ha mera bollsporter, friidrott och mer istid” (kvinna 41 år); det 

finns många fler liknande beskrivningar av de idrottsliga skillnaderna mellan flickor och 

pojkar från den andra halvan av 1900-talet.  

Dessutom är beskrivningen ”Pojkarna fick alltid bättre träningstider” (kvinna 40 år) vanligt 

förekommande bland kvinnorna. En kvinna, 46 år, skrev att det varje vinter spolades en isplan 

i hennes kvarter där hon växte upp. Flickorna fick lov att åka runt på isen max en timme och 

oftast kring middagstid, medan pojkarna fick flera timmar alla kvällar till att spela hockey; 

detta var en outtalad regel men något som alla följde. Som Olofsson säger, tyder detta på att 

kvinnor successivt har fått tillträde till männens idrott (Ibid, s.52). En annan del i resultatet 

som indikerar att män har haft större möjlighet till idrott genom historien är att ingen i hela 

studien har uppgett att orsaken till att de började idrotta är för att deras mamma gjorde det.  

En del av kvinnorna uppgav också att barnens och barnbarnens idrottande utgör en stor del av 

deras idrottsintresse. Att sköta hushållet och hinna med idrott själv kan vara tufft för många 

kvinnor (Leinonen et. al 2005, s. 13). En kvinna, 84 år gammal, berättar att hon följer sitt 

barnbarns framgång som elitfotbollsspelare med stort intresse, även om hon aldrig har haft 

möjlighet till idrott själv och inte riktigt förstår sig på reglerna. En annan kvinna, 49 år, säger 

att hon har haft förmånen att följa sina barns idrottande under många år. 

Resultatet visar också att de flesta började idrotta på eget initiativ, varav ett flertal uppger att 

de börjat idrotta först som vuxna, men andra vanliga orsaker är också skolgymnastiken och 

kamraterna. Skolgymnastikens utformning kan alltså i hög grad korrelera med det 

grundläggande intresset och relationen till idrott som barn.  

 

4.1.1 Skolgymnastiken förr 

Många av kvinnorna som svarade på enkäten uppgav i fri text att skolgymnastiken nästan helt 

och hållet berodde på lärarens intresse. Skolgymnastiken har också gått framåt en hel del 
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under historiens gång. En kvinna, född på 1920-talet, berättade i sin enkät att en del ämnen i 

skolan, framförallt gymnastiken, var väldigt oregelbundna pga. andra världskrigets framfart 

och efterkrigstiden. Vissa perioder kunde de inte ha gymnastik överhuvudtaget.  

Skillnaderna mellan pojkarnas och flickornas skolgymnastik har också varit väldigt stora. 

Även här uppges att pojkarna fick spela mera bollsport, samt att flickornas undervisning var 

mindre krävande en pojkarnas. Grunden till detta kan ligga i att ”idrott är skapad av män för 

män” (Olofsson 1989, s. 56). En kvinna, 43 år, beskriver skolgymnastiken på följande sätt:  

”Skolgymnastiken var inte rolig eller inspirerande. Ett starkt inslag av tävling; man 

skulle vara bra. Att bara delta och göra sitt bästa, ha roligt och få motion var inte syftet. 

Flickor och pojkar gjorde ganska olika saker, pojkarna hade mera lagsporter och 

flickorna nånslags ”konditionsgympa. Vi var många som avskydde skolgympan, att jag 

hade redskapsgympa som hobby är närmast ett under…” 

”Pojkarna har mera möjligheter till bollspel som fotboll och ishockey. Har man t.ex. flickor 

och pojkar i åk 5-6 tillsammans dominerar pojkarna t.ex. i innebandy, basket och handboll” 

Kvinna 62 år, arbetar som gymnastiklärare. Skolgymnastikens utformning kan bidra till 

ojämlikhet mellan könen, men det finns både för- och nackdelar med sär- och 

samundervisning. De kvinnor som i vårt resultat har upplevt skolgymnastiken som mest 

jämlik är också de som har haft helt eller delvis särundervisning. Resultatet visar alltså en 

tendens till att samundervisning är mer ojämlik än särundervisning, eftersom det då blir ännu 

tydligare hur de olika könen behandlas och vilka förutsättningar som finns. Dahlström menar 

att ”pojkarnas betyg blir högre i samundervisning” (1992, s. 82). Detta kan återkopplas till 

frågan som Olofsson ställer sig, om målet för kvinnlig idrottsutövning är att vara kvinna men 

idrotta som en man? (1989, s.11).  

Pojkarnas skolgymnastik under 1920-70 bestod alltså till stor del av bollsport och var mer 

tävlingsinriktad, medan flickorna hade mera lättsam gymnastik, som t.ex. dans, utan 

tävlingsmoment. Vissa uppgav dessutom att när gymnastiken var könsuppdelad, hade 

pojkarna möjlighet att delta i flickornas gymnastik om de ville lära sig dansa, men flickorna 

fick inte delta i pojkarnas bollsport och om de vid något enstaka tillfälle fick vara med var det 

sällan någon som vågade. En otroligt orättvis uppdelning av skolgymnastiken kan tyckas, och 

faktum är att särundervisningen 1946 i Sverige hade olika mål för de olika könen; Pojkarnas 

”mot de prestationsbetonade spelen, idrotten och färdighetsgymnastik” och flickornas 
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”flickornas fysiska fostran i en gymnastisk-estetisk-rytmisk inriktning” (Dahlström 1992 s. 

82). 

 

 

4.1.2 Tävlingsidrott 

Som med många andra vanor, är de idrottsvanor man får som barn grunden till hur det ser ut 

som vuxen (Bourdieu 1995, s. 19).	  Av vilken orsak man börjar utöva idrott har naturligtvis 

påverkan på vilken typ av idrott man väljer, men det beror också på vilka möjligheter som 

finns. Det finns alltså många naturliga förklaringar till varför kvinnorna inte har lockats till 

bollsport och föreningsdrivna lagidrotter i lika stor grad som männen. Kvinnorna har inte haft 

lika stor chans och utbud, och även om möjligheten erbjudits dem så har de kanske inte fått 

samma grundintresse eller positiva uppfattning om lagidrotter som barn, eftersom de inte har 

fått pröva på idrotten i fråga i lika stor utsträckning som pojkarna. 

Att utöva föreningsdriven idrott innebär vanligtvis också att tävla; att delta i seriespel, 

mästerskap, cuper osv. Tävlingarna utgör ett slags mått på prestationsnivån och vilka framsteg 

som gjorts, och själva tävlingsmomentet är för många drivkraften bakom all tid som läggs ner 

på träningar och förberedelser. Urho Kekkonen, f.d. president i Finland, förespråkade tidigt 

att tävlingsidrott, som t.ex. OS, förenar en nation (1939, s. 1), trots att den kvinnliga delen av 

folket inte alls hade samma rätt att delta. Att kvinnan under en väldigt lång tid ansågs vara för 

svag för tävlingsidrott visar också att det var mannen som var normen, eftersom ingen tänkte 

på att ordna tävlingar efter kvinnliga förutsättningar, utan kvinnorna fick inte delta alls, eller 

om de fick delta så var det på manliga villkor. 

Det är dock stor skillnad på att tävla individuellt eller i lag. Den sociala tillhörigheten i ett lag 

är något alldeles unikt, att vinna tillsammans, bli matchhjälte och hyllad av hela laget, att ha 

någon som backar upp ens misstag, att kämpa för samma sak, är sådant som leder till en 

enorm sammansvetsning inom gruppen. Individuell tävlingsidrott saknar denna 

sammansvetsning, som är en självklar följd av lagtävlingar förutsatt att gruppen fungerar. 

Även om man tränar tillsammans med andra friidrottare eller simmare så är det ensamt på 

toppen och botten eftersom det enbart handlar om den individuella prestationen, det finns inga 

lagkamrater att gömma sig bakom eller stödja sig mot.  
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Undersökningarna från Kommunidrottsförbundet i Finland visar att kvinnor generellt sett 

tenderar att söka sig till individuell idrott i högre utsträckning än män (Turpeinen et. al 2011) 

(Kuntourheiluliitto 2001-2002, s. 12). Fler män än kvinnor deltar inom en föreningsdriven 

gruppidrott (Leinonen et. al 2003, s.11). Detta återspeglas i vårt resultat, där 2/5 av samtliga 

kvinnor tidigare har sysslat med tävlingsidrott och där friidrott och skidåkning var klart 

vanligast, följt av simning, redskapsgymnastik, löpning och fotboll. Fotboll, som länge har 

varit och fortfarande är den ledande världssport, är den alltså den vanligaste lag- och 

bollsporten hos kvinnorna i vår studie. Av de totalt 17 olika sporterna som kvinnorna har 

tävlat i är 12 individuella. Det skulle vara väldigt intressant att se hur resultatet hade sett ut 

om samma fråga hade getts till lika många män. 

En förklaring skulle kunna vara att män framstås som mer tävlingsinriktade än kvinnor samt 

att prestationen är det viktigaste inom idrott, medan kvinnor lägger större vikt vid den sociala 

biten (Ibid). Detta kan dock ha sin grund inom historien; eftersom kvinnorna fick tillträde till 

tävlingsidrotten långt efter männen och därför inte har det i ryggmärgen på samma sätt som 

männen. De yngre kvinnorna uppger klart bättre möjligheter till tävlingsidrott under 

uppväxten än de äldre, vilket tyder på att utvecklingen för kvinnors tävlingsidrott har gått 

framåt. 

En annan förklaring till vilken typ av idrott och nivå de olika könen söker sig till kan också 

vara vilken stereotyp bild eller förutfattad mening som finns. ”Män kallar sig tävlings- eller 

motionsidrottare medan kvinnorna ser sig som hälso- eller vardagsmotionärer” (Ibid). Att den 

sociala biten är viktig för kvinnornas idrottsutövning påpekas också i vårt resultat: 

 ”Jag var inte intresserad av idrott som barn. Jag prövade olika hobbies i min ungdom, 

men först som vuxen blev jag intresserad av idrott för att förbättra min hälsa. Har spelat 

badminton i ca 10 år och där har den sociala biten största rollen (vi är 4 som spelar)” 

Kvinna 51 år. 

Idrotten borde vara jämlik könen emellan på så sätt att kvinnor och män deltar efter 

individuella förutsättningar. Möjligheterna och rättigheterna till idrott borde vara lika för alla, 

utan att ständigt jämföras med de bästa prestationerna, som överlag är manliga. Den manliga 

normen är tyvärr ofta något som eftersträvas inom idrott, både av manliga och kvinnliga 

idrottsutövare. Detta är beklagligt eftersom vi inte kommer ifrån det faktum att män är fysiskt 

överlägsna kvinnor på många sätt, såväl i snabbhet som i styrka.  
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Idrott och motion finns i så många olika former att det borde finnas något för alla. Vad målet 

än är så är det viktigt att alla har lika stor rätt att delta. ”Ofta förväxlas i kvinnohistorien en 

feministisk kamp för rättvisare villkor, med något som skulle vara riktat mot enskilda män. 

Det är en vanlig men tokig felsyn. Många idrottande kvinnor har fått sitt bästa stöd från en 

make eller manlig tränare”(Dahlström 1992, s.15). Vi är inte heller i vår studie ute efter att 

klanka ner på männen för att kvinnorna inte har haft samma möjlighet, däremot tycker vi att 

det är väldigt intressant att belysa hur det har sett ut genom historien och fundera kring varför. 

Vissa har uppgett som ”annan orsak” (se figur 5 sid.14) att de började idrotta pga. att deras 

man idrottade. Detta kan också visa på att männen i många fall är en otroligt viktig 

stöttepelare för kvinnans idrott, och vill hjälpa henne att gå framåt. Det är ju underbart att en 

äldre kvinna i 70-årsåldern svarar att hon aldrig hade sysslat med idrott före hon träffade sin 

man, att det var tack vare honom hon började med golf. Han har tålmodigt lärt henne och tagit 

med henne till golfbanan.  

Kvinnor har ofta mycket sämre självförtroende och svårare att tro på sig själva än vad män 

har. Männens tydliga tävlingsinstinkt kan helt säkert i många fall vara det som ger dem den 

där lilla extra kämparglöden, något som kanske brister lite hos kvinnorna. Det beror helt på 

vad målet med idrottsutövande är. Vissa tycker inte om att tävla och prestera, medan andra 

tycker att det är det roligaste som finns.  

 

4.2 Kvinnoidrotten i dagsläget i Finland och Sverige 

Resultat av vår studie visar att i dagsläget är 30 kvinnor aktiva i en idrottsförening medan 74 

stycken inte är det.  Beror detta fenomen på att ju äldre kvinnor blir desto mindre intresse har 

de till att vara med i en idrottsförening? RF grundades år 1903, dock skulle det dröja fram till 

år 1977 innan ett handlingsprogram för kvinnoidrott togs fram (Olofsson 1989, s.59).  Kan de 

annars bero på att en handlingsplan kring kvinnoidrotten togs fram så pass sent, att 

möjligheten att aktivt delta i en idrottsförening aldrig har funnits, och därför inte heller skapat 

engagemang hos kvinnorna?  Intressen skapas redan i unga åldrar och behöver ständigt 

stärkas och uppmuntras. Sker inte en uppmuntran i tidig ålder finns en risk att engagemanget 

och den glöd man en gång hade dör ut.  
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I resultatet anser de kvinnor som inte tränar alls i dagsläget även att de inte har några bra 

möjligheter till att utöva idrott. Vi tycker dock att vi lever i ett så pass modernt samhälle där 

möjligheten till att utöva idrott borde kunna finnas tillgängligt för alla. Både inom en rimlig 

prisklass och tillgängligheten att på ett smidigt sätt kunna ta sig till och från sin 

motionsanläggning. Möjligheten att motionera i närområdet kan givetvis skilja sig mellan 

olika boendeområden och länder, men mycket kan även utövas inomhus eller på gården, det 

är bara fantasin som sätter gränser. 

 

Den upplevda graden av möjlighet till idrott har högst antagligen ett samband med det egna 

idrottsintresset också. Väldigt få uppgav att de var mycket idrottsintresserade, dock kan ju 

idrottsintresset ha svalnat med åldern, men ofta är man idrottsintresserad även som gammal 

om man har sysslat med det som ung. De flesta var lite eller ganska idrottsintresserade, och 

eftersom flera också menade att de utövar idrott och motion för att hålla en god hälsa, kanske 

utövandet av motion och idrott inte har att göra med ett genuint intresse från allas håll. 

 

Aspekten att de som inte tränar alls i dagsläget kan även bero på andra former, såsom att 

hälsan inte tillåter likväl som att ren lathet kan ha färgat det svaret, då de kvinnor som 

däremot uppger att de tränar dagligen anser att de har bra till mycket bra möjligheter till att 

utöva sin idrott. En annan aspekt kan vara som en kvinna, 46 år, tog upp i vår 

enkätundersökning att ”Utbudet var nog större för pojkar, men flickor tilläts delta i pojkarnas 

träningar. Men då krävdes förstås extremt stor motivation av flickorna att delta”.  

 

De kvinnor som inte tränar alls i dagsläget kan leva kvar i det som en gång var att en enorm 

motivation och talang krävs för att utöva idrott och att en promenad några gånger i veckan 

inte är tillräckligt. En 69-årig kvinna uppger att ”Idrotten lades upp efter pojkarnas behov och 

vilja”. Detta tror vi kan vara minnen som sitter kvar än idag ifrån kvinnors uppväxt som har 

resulterat i att många väljer att leva sitt liv relativt inaktivt, förutom promenader vilket 

givetvis också är en bra motionsform. Väljs inte en motions/idrottsform som personen ifråga 

inte tycker är kul kan det vara en stor bidragande faktor till att bli inaktiv. De gäller att skapa 

en förståelse att idrott/motion medför någonting gott för både män och kvinnor i nutid. 

 

Som redan nämnts tar Leinonen & Tapaninen (2005, s. 11) upp i sin avhandling att 

majoriteten av idrottande kvinnor ägnar sig åt individuell motion på egen hand. Efter att ha 
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studerat resultatet ifrån vår enkätundersökning (se figur 7 sid. 16) framkommer det att 10 

olika idrotts/motionsformer har nämnts utav kvinnorna om vilken idrott de utövar i dagsläget. 

Majoriteten, 41 % av kvinnorna uppger att de i dagsläget promenerar och 21 % uppger att de 

går på gym. Däremot uppger 5 % av kvinnorna att de i dagsläget utövar någon form av 

bollsport. Av resterande idrotts/motionsformer som nämndes var det ingen som var en 

lagsport. En respondent, 62 år, ifrån vår enkätundersökning skriver ”mer bollsport för killar, 

mer idlaflickorna för oss”. Resultatet från vår enkätstudie indikerar alltså detsamma som 

Leinonen et. al hävdar i sin studie. Fenomenet att kvinnor ägnar sig mer åt motion på egen 

hand och individuella sporter lever kvar än idag.   

Leinonen et. al tar upp kvinnoidrott och idrottsliga skillnader mellan män och kvinnor i sin 

undersökning (Ibid, s. 13). Våra resultat visar på att män idrottar för de individuella 

prestationerna medan kvinnorna lägger större vikt på den sociala tillhörigheten och att alla ska 

vara delaktiga. För att citera en av kvinnorna (47 år) i vår studie ”Jag började idrotta först 

som vuxen och då främst pga. hälsoskäl. Jag tränar med några vänner flera gånger i veckan 

och tycker att den sociala biten och sammanhållningen är det bästa med träningen”. Med 

detta vill vi belysa att många kvinnor i vår undersökning även i dagsläget motionerar för att 

vara sociala, vilket också Leinonen et. al hävdar i deras studie.  

 

Bland de kvinnor som i sin barndom haft ”obegränsade” möjligheter till idrott och träning, 

utgör den största gruppen av kvinnor som i dagsläget anser att de har ”mycket bra” 

möjligheter till träning. Resultatet ifrån vår studie visar på att alla de som inte har haft någon 

möjlighet att idrotta i sin barndom, upplever att det har blivit en klar förbättring. Detta kan 

bero på dåliga egna initiativ eller samhällets sena utveckling kring kvinnoidrott att kvinnor 

haft dåliga möjligheter som unga. Pojkar verkar ha fått ett större stöd och uppmuntran till 

idrott än flickorna. Därför kan det anses att ett idrottsintresse/möjlighet från barndomen, ger 

inte bara kvinnor men personer överlag ett större intresse att söka sig till idrott och träning 

också som vuxen. 

 

För att citera ett flertal kvinnor i vår enkätundersökning, skriver en av dem, 49 år; ”Tyckte 

man måste göra något för att hålla sig i skick (vid 40-årsåldern)”. En annan kvinna, 54 år, 

har skrivit i enkäten ”Var inte alls idrottsintresserad som ung, började motionera efter 30- 

årsåldern, mest för att må bättre och orka mera”. Ytterligare en kvinna, 47 år, skriver att 

”Började motionera för att inte gå upp i vikt och för att vara vid god vigör vid 65”. Med 
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dessa citat ifrån vår enkätundersökning vill vi belysa att det är intressant att i dagsläget verkar 

kvinnor se en utveckling kring idrottandet.  

 

Resultat ifrån vår enkätundersökning påvisar att nästan 70 % av kvinnorna som deltog ansåg 

att det spelade ingen roll om de tittade på herr eller damidrott på tv eller i verkligheten. 

Däremot svarade fler av respondenterna att de föredrog att titta på herridrott än damidrott. 

Detta kan ligga i grund just för att män tjänar mer pengar på sitt yrke som idrottsstjärna än 

kvinnor vilket har bidragit att mestadels av den idrott som visas på tv är herridrott. Forskning 

styrker att ”elitidrott och pengar har blivit en självklar kombination” (Olofsson 1989, s.194). 

Vilket därmed har bidragit till att förstå varför fler män än kvinnor har idrott som yrke, 

eftersom det är där pengarna satsats. Skulle däremot samhället och tv kanaler satsa mer 

resurser på kvinnoidrott skulle eventuellt kvinnoidrotten träda fram mer i tv rutorna än vad det 

gör i dagsläget. Det kanske skulle göra så att kvinnor får lika mycket tv publicitet som 

männen. Att kvinnor och män tjänar olika inom samma yrkesområde är ingen nyhet, men att 

inte ens få möjligheten att utöva ett visst yrke för att det inte finns tillräckligt mycket stöd 

både ekonomiskt och pga. intresse för det är nästan ännu mer orättvist. 

 

 

4.3 Slutsats 

Genom historien har mannen varit den som skall försörja hemmet och familjen medan 

kvinnan skall sköta hushållet och uppfostra barnen, vilket uppenbarligen också smittade av 

sig på idrotten. Det verkar aldrig ens ha funnits en tanke på att kvinnor är lika kapabla som 

män att utöva idrott, och att de borde få lika stor chans att delta. Inte för att visa att de 

minsann är lika starka som männen, utan för att idrott och motion är roligt, det främjar hälsan, 

många personer kan delta och det skapar gemenskap, det underlättar alla vardagliga tankar 

och bekymmer åtminstone för en liten stund.  

Idag lever vi i ett mer jämlikt samhälle än tidigare, men borde inte kvinnor ha 

samma rättigheter att få minst lika mycket fokus i idrottens värld som männen? Det finns 

fenomen från förr som lever kvar än idag. Exempelvis satsar kvinnor fortfarande mer på 

individuella idrotter/motionsformer än rena lagsporter. Idrotten är en unik möjlighet att skapa 

gemenskap och sammanhållning på samma gång som de verkar hälsofrämjande och 
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glädjespridande. Idag har samhället kommit en lång väg till fair play på alla nivåer, men 

utvecklingen måste fortsätta gå framåt för att uppnå ännu större jämlikhet och möjligheter.	  	  

Slutsatsen av denna studie är alltså att utvecklingen av kvinnoidrotten under 1900-talet, 

speciellt under den senare delen, har gått relativt snabbt framåt, från att ha stått stilla i långa 

tider historiskt sett. Skillnaderna inom idrotten mellan män och kvinnor, pojkar och flickor, 

har utjämnats och möjligheterna har fortsatt utvecklats under 1900-talets andra hälft, men än 

är det en lång väg kvar att gå.	  Vi anser att samhället behöver ta ett större ansvar för att lyfta 

fram kvinnors idrottande så det en dag förhoppningsvis kan bli en jämlikhet mellan könen och 

idrott. 

	  

4.4 Metoddiskussion 
	  

Studien omfattar kvinnor från två olika länder, Finland och Sverige, fördelat på tre olika 

områden, varav två tillhör Finland. Vi valde att utföra studien på detta vis eftersom det är 

inom dessa tre områden vi själva har utövat och fortfarande utövar idrott. Inga nämnvärda 

skillnader mellan idrottsmöjligheter länderna och områdena emellan har dock framkommit i 

vårt resultat, vilket vi inte heller hade förväntat oss eftersom Finland och Sverige ligger så 

nära varandra, med Åland mittemellan. Eftersom en av oss har idrottat och bott i alla dessa 

områden, vet vi dock att det finns stora skillnader i utövningsmöjligheter inom vissa 

idrottsgrenar i de olika länderna, vilket också skulle vara ett intressant ämne att forska vidare 

på. 

 

Metoden i form av enkätunderökning anser vi är en bra metod för att få in mycket data på en 

kort tid. Däremot hade det varit önskvärt att fler deltagare ifrån Stockholm hade deltagit för 

att minska snedfördelningen. Enkäterna har varit vårt största och mest givande underlag för 

denna uppsats, däremot har litteraturen också gett en hel del kött på benen och skapat stor 

förståelse för hur det faktiskt har sett ut. I efterhand när vi sammanställde undersökningen 

hade vi dock önskat en omformulering av två frågor i enkäten. Detta för att underlätta 

datasammanställningen, eftersom vi använde oss av SPSS och inte visste på förhand att det är 

ett statistikprogram som inte kan behandla denna typ av frågor särskilt smidigt. De berörda 

frågorna var de som respondenten tilläts att svara fler alternativ på en och samma fråga. Om 
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en bättre budget och längre tid att utföra denna studie hade varit till förfogande hade vi gärna 

varit på plats personligen i Finland när enkäterna fylldes i, så att reliabiliteten kunde ha ökats 

ytterligare. 

 

En aspekt som kunde ha förtydligats, är att definiera vad vi menar med idrott och motion. 

Någon enstaka av kvinnorna uppgav i enkäten att de inte ansåg att de idrottade och därför inte 

tyckte att de kunde fylla i vissa frågor (de hade dock gjort det ändå). Vi tänkte från början att 

det är självklart att idrott är träning och/eller tävling vanligtvis inom en förening eller klubb, 

medan motion är fysisk aktivitet på självvald tid och plats, såsom promenader och liknande. 

Dessa begrepp kan dock betyda olika saker beroende på vem som uppfattar det, vilket 

påverkar validiteten i studien. Vi föredrog dock att använda begreppen idrott och motion 

framför fysisk aktivitet eftersom det är så svårt att begränsa vad det begreppet omfattar. 

 

Det externa bortfallet uppgick till 16 personer, relativt jämt fördelat mellan områdena. Det 

interna bortfallet var överlag ganska litet, förutom på en fråga där hela sju personer inte hade 

svarat, vilket kan leda till en snedfördelning som ger ett missvisande resultat. Detta har dock 

sin förklaring i att frågan handlar om jämlikhet mellan könen i skolgymnastiken, och eftersom 

vissa hade gått i flickskola eller haft särundervisning i gymnastik under hela skoltiden kunde 

de inte uttala sig om den saken. Bortfallet bestod dock till viss del pga. att respondenten inte 

hade förstått frågan korrekt eller följt våra instruktioner, vilket då antogs påverka reliabiliteten 

negativt. 

 

 

4.5 Vidare forskning 
 
Avslutningsvis bör sägas att kvinnoidrotten är ett outforskat område. Eva Olofsson var först 

med sin doktorsavhandling om kvinnoidrott år 1989 i Sverige, och Britt Dahlströms bok 

(1992) bygger till stor del på Olofssons avhandling. Efter det har några fler verk uppkommit, 

men fortfarande finns mycket kvar att undersöka och belysa. Studien kan också inriktas mot 

bara föreningsidrottare eller motionsidrottare. För att ta reda på hur kvinnoidrotten har gått 

framåt, är det nödvändigt att sätta sig in i den manliga idrottshistorien eftersom det är så 

idrotten uppkom från första början. Att forska i männens uppfattning och syn på 
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kvinnoidrotten och kvinnornas möjligheter jämfört med de manliga, skulle därför också vara 

en intressant studie att utföra. Ett annat intressant område som kan forskas vidare på är 

elitidrott som yrke och vilka olika förutsättningar för de båda könen som finns. 
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KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING                                                  Bilaga 1 
 

Syfte och frågeställningar: Syftet är att belysa hur idrottssituationen i motions-, tränings- 

och tävlingsform har sett ut för svenska och finska kvinnor under 1900-talet fram tills idag.  

 

Frågeställningar: 
 

- Hur såg möjligheterna till idrottsutövande ut för kvinnor i Finland och Sverige tiden 

1920–70? 

- Hur ser kvinnoidrotten ut i dagsläget i Finland och Sverige? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Kvinnors idrott/idrottande/motionerande förr och nu, kvinnors motionerande/idrottande 

genom tiderna, idrott för i tiden, women’s sports through history, finska kvinnors idrott, 

finska kvinnors idrott genom historien, finsk idrottsforskning, suomen naisurheilun, suomen 

naisurheilun kautta historian 

 

Var har du sökt? 

PubMed, Google Scholar, uppsatser.se,  

 

Sökningar som gav relevant resultat 
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Google scholar: Kvinnors idrott förr och nu*  

Google Scholar: Finska kvinnors idrott genom historien* 

 

Kommentarer 

Google Scholar gav bäst resultat till vår studie, från sökresultaten vi fick fram kom vi vidare 
till många givande artiklar och studier kring ämnet. Det var enklast att få fram svensk 
forskning på nätet, främst tack vare Eva Olofssons omfattande doktorsavhandling om 
kvinnoidrott. Henne hade vi även kontakt med via mejl. Vi fick tag i den mest relevanta finska 
litteraturen via källförteckningen från en artikel på Google Scholar. Vi lånade och köpte även 
litteratur från Mariehamns bibliotek på Åland som också var till stor nytta förutom våra 
sökningar på internet. Litteraturen som har använts är på både finska och svenska. 
 

Bilaga 2 

	  

	  

	  

	  

Hej!	  

	  

Vi	  är	  två	  studenter,	  Elin	  och	  Lina,	  som	  går	  sista	  året	  på	  hälsopedagogprogrammet	  på	  Gymnastik-‐	  och	  

idrottshögskolan.	  Vi	  skriver	  just	  nu	  vår	  c-‐uppsats	  som	  handlar	  om	  kvinnoidrott.	  Vi	  tycker	  att	  detta	  är	  

intressant	  eftersom	  kvinnorna	  inte	  alltid	  har	  haft	  samma	  rätt	  att	  delta	  i	  idrotten	  som	  männen.	  Syftet	  

med	   vårt	   examensarbete	   är	   att	   ta	   reda	   på	   hur	  möjligheterna	   att	   idrotta	   för	   kvinnor	   i	   Finland	   och	  

Sverige	  har	   utvecklats	   under	   1900-‐talet	   fram	   tills	   idag.	   För	   att	   kunna	   gräva	  på	  djupet	   om	  kvinnors	  

idrottande	  behöver	  vi	  din	  hjälp	  att	  svara	  på	  en	  enkät.	  Det	  är	  helt	  friviligt	  att	  medverka	  och	  dina	  svar	  

kommer	  att	  behandlas	  anonymt.	  Enkäten	  tar	  bara	  några	  minuter	  att	  genomföra	  och	  just	  dina	  åsikter	  

är	  viktiga	  för	  oss.	  Uppkommer	  några	  frågor	  är	  du	  välkommen	  att	  höra	  av	  dig	  till	  oss!	  
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Tack	  för	  din	  medverkan!	  

Elin	  Wirtanen	  (elinwirtanen@hotmail.com)	  

Lina	  Hjärner	  (linahjarner@hotmail.com)	  

Handledare	  Rolf	  Carlson	  (rolf.carlson@gih.se)	  

	  

Namn(frivilligt):………………………………………………………………	  

Ålder:………………………………………………………………………… 

Bor:…………………………………………………………………………… 

 

Läs frågorna noggrant och kryssa endast i ett alternativ om inget annat står! 

 

1. Är du idrottsintresserad? 

Inte alls                       Lite                        Ganska mycket                                Mycket 

 

 

2. Vilka är dina idrottserfarenheter? (Tillåtet att fylla i flera alternativ!) 

Sett på tv 

Tävlat i en förening                             Om ja, vilken idrott?................................................. 

Motionerat  

Skolgymnastiken 

Annan erfarenhet…………………………………………………………………………… 

 

3. Är du medlem i någon idrottsförening idag? 

Ja                                 Nej                  Om ja, vilken idrott?...........................................…… 
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4. Vad fick dig att börja idrotta? (Tillåtet att fylla i flera alternativ!) 

Mina föräldrar idrottade                        Om ja, vem?  Mamma           Pappa             Båda     

Mina syskon idrottade                           Om ja, vem? Syster/rar    Bror/bröder           Alla 

Jag själv såg till att börja idrotta    

Jag såg idrott på tv                         

Mina kamrater 

Skolgymnastiken 

Annan orsak:…………………………………………………………………………………. 

5. Hur ser möjligheterna ut att idrotta/motionera där du bor just nu? 

Inte bra                    Ganska bra                         Bra                                    Mycket bra 

 

 

6. Vad tränar du i dagsläget? (Tillåtet att fylla i flera alternativ!) 

Inget                         Löpning                        Racketsport                            Promenad 

                                                  

 

Bollsport                    Dans                               Gym                                    Ridsport 

 

 

Annat………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Hur mycket tränar/motionerar du idag? 

Oregelbundet 

Flera gånger i veckan                     

Dagligen 

Inget 
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8. Om du tittar på idrott på tv eller i verkligheten, vad föredrar du? 

Herridrott               Damidrott                     Spelar ingen roll                 Inget av dem  

 

 

9. Var växte du upp? Ange land och stad:………………………………………………..   

 

10. Vilka möjligheter till idrott hade du under dina barn- och ungdomsår? 

 

Inga                        Begränsade                 Ganska obegränsade            Obegränsade       

 

11. Fanns det skillnader i möjligheterna att idrotta mellan flickor och pojkar? 

Pojkar hade större möjligheter 

Flickor hade större möjligheter 

Ingen skillnad 

Jag vet inte                                 

 

12. Hur var skolgymnastiken utformad? 

Flickor och pojkar undervisades var för sig         

Flickor och pojkar undervisades tillsammans 

Både sam och sär undervisning förekom 

 

13. Tycker du skolgymnastiken var jämlik för flickor och pojkar? 

Inte alls                     Ganska                       Ganska mycket                       Mycket 

 

 

Om inte alls, varför?…………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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14. Övrigt att tillägga:………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Tack för din medverkan! 

Elin Wirtanen & Lina Hjärner 


