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Man talar om jämställd idrott handlar om manliga idrottsledares 
syn på jämställdhet inom idrotten. Jämställdhet har haft en själv-
klar plats på agendan i svensk idrott sedan 1970-talet. Trots det 
har arbetet med frågan ibland ignorerats och ifrågasatts. Flera av 
de problem jämställdhetsarbetet skulle lösa är fortfarande olösta. 

I den här avhandlingen riktas blicken mot innehållet i idrottens 
jämställdhetsarbete. Vad har och vad har inte jämställd idrott 
kommit att betyda? Men blicken riktas också mot frågor som rör 
legitimitet och implementering. Vad är det som är så svårt? Mer 
precist analyseras intervjuer med ett femtiotal manliga ledare 
verksamma på olika nivåer i sju idrotter. Samtidigt som jämställd 
idrott historiskt sett betraktats som en kvinnofråga har män alltid 
varit i majoritet bland idrottens makthavare, ledare och tränare. 
Dessutom finns behov av ny forskning om män, jämställdhet 
och idrott. En central fråga i studien är: vilka betydelser av och 
förhållningssätt till jämställd idrott uttrycks i intervjuerna och 
hur hänger olika betydelser och förhållningssätt ihop? Med hjälp 
av en poststrukturell diskursanalys undersöks även förutsättning-
arna för ledarnas jämställdhetsresonemang. Vilka diskurser sätter 
ramarna för hur jämställd idrott begreppsliggörs och värderas? 

En slutsats i avhandlingen är att en kvinnosaksdiskurs dominerar 
och att en liberal diskurs marginaliseras i intervjuerna. En annan 
är att en genusdiskurs praktiseras och att en vidareutveckling och 
ökad användning av den diskursen kan bli ett viktigt inslag när 
framtidens jämställdhetsarbete i svensk idrott tar form.   
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