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Abstract
På uppdrag av Svenska Bordtennisförbundet genomfördes en enkätundersökning på
styrelseledamöter och kanslipersonal inom Svenska Bordtennisförbundet och Svenska
Friidrottsförbundet. Undersökningen omfattar totalt 11 personer, fyra personer inom Svenska
Bordtennisförbundet och sju personer inom SFIF.

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur Svenska Friidrottsförbundet arbetar med
sin damverksamhet på förbundsnivå. Några frågeställningar som används för att besvara
syftet är om några framgångsrika satsningar gjorts som lett till positiva resultat och om SFIF
satsar speciellt på damverksamheten. Detta skall sedan mynna ut i en jämförelse med hur
Svenska Bordtennisförbundet arbetar med sin damverksamhet.

Resultatet av undersökningen visar inte på några direkta skillnader mellan Svenska
Bordtennisförbundet och Svenska Friidrottsförbundet vad det gäller damverksamhetens
organisation. Svenska Friidrottsförbundet arbetar dock mer integrerat med sin
damverksamhet.

Slutsatsen av denna undersökning är att svaren till varför Svenska Friidrottsförbundet fått
fram så många kvinnliga toppidrottare, förmodligen inte ligger på förbundsnivå.

Nyckelord: Svenska Bordtennisförbundet, Svenska Friidrottsförbundet, pingis,
damverksamhet, damidrott, jämställdhet, jämställd idrott
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1. Inledning
Efter Jan-Ove Waldners goda prestationer under Olympiska spelen i Aten i augusti 2004 har
intresset för bordtennisen ökat drastiskt. Bordtennisklubben Safir i Örebro är en av många
föreningar som har svårt att ta emot alla ungdomar som vill spela bordtennis.
Träningsgrupperna är fulla och den ökade tillströmningen av flickor är något mycket positivt.
Författaren som själv är aktiv bordtennisspelare och tränare har de senaste åren fått ett ökat
intresse för Svenska Bordtennisförbundet (SBTF) och hur damverksamheten är organiserad
samt vilka satsningar som görs på damspelarna.
Denna undersökning baseras på nyfikenheten att försöka ta reda på hur ett annat
specialidrottsförbund arbetar med sin damverksamhet samt hur arbetet är organiserat. Vad har
ett annat förbund, i det här fallet Svenska Friidrottsförbundet (SFIF), gjort för att skapa en
framgångsrik damverksamhet som även SBTF kan göra? Hur är arbetet med
damverksamheten inom SFIF organiserat? Satsar SFIF speciellt på damverksamheten?
Undersökningen riktar in sig mot ett förbund med framgångsrik damverksamhet för att se hur
de arbetar med damverksamheten samt hur arbetet är organiserat. Detta med hopp om att
kunna finna konkreta framgångsfaktorer som kan vara till hjälp för SBTF i dess val av
inriktning vad det gäller framtida satsningar på damverksamheten.
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2. Bakgrund
2.1 Riksidrottsförbundet

Idrottssveriges högsta organ är Riksidrottsförbundet (RF) som är en paraplyorganisation för
de 68 specialidrottsförbunden, de 21 distriktsidrottsförbunden (DF), de 863
specialdistriktsförbunden (SDF) samt Bosön som är Riksidrottsförbundets
utvecklingscentrum.(Dahlberg. 2004) (Hedin. 2004) RF är en organisation med drygt tre
miljoner medlemmar fördelade på 22 000 anslutna idrottsföreningar.
(http://www.rf.se/t3.asp?p=15199) RF är den samlande organisationen för den svenska
idrottsrörelsen och leds av Riksidrottsstyrelsen (RS) som består av elva personer. Den som är
ordförande i RS är samtidigt ordförande i RF. (Averbo. 2004. RF.) De beslut som fattas av RS
och Riksidrottsmötet (RIM) påverkar såväl SF:ens som DF:ens och de lokala föreningarnas
verksamhet. (Olofsson.1988)
RF:s främsta uppgift är att stötta medlemsförbunden och att företräda idrottsrörelsen i
kontakter med myndigheter, politiker, med flera. RF är delat i tre verksamhetsområden:
Idrottspolitik, Idrottsutveckling och Idrottsservice (RF. 2002) Med idrottspolitik menas fakta
och argument för idrottens samhällsnytta. (http://www.rf.se/t3.asp?p=13452) Under
verksamhetsområdet Idrottsutveckling finns två olika grenar som arbetar med idrottens olika
nivåer; en breddidrottsenhet samt en elitidrottsenhet. Breddidrottsenheten arbetar med barnoch ungdomsidrott samt bredd- och motionsidrott medan elitidrottsenheten svarar för arbetet
omkring riksidrottsgymnasierna, planering, genomförande och utvärdering av elitidrottsstödet
samt Svenska Spels Tipsstipendium. Idrottsservice har till uppgift att vara vägvisare i viktiga
framtidsfrågor, fördela statens anslag till idrotten, verka för en dopingfri idrott samt samordna
idrottens internationella arbete. (RF. 2002)
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Figur 1. Figuren visar hur idrotten i Sverige är organiserad med Riksidrottsförbundet som
högsta organ.
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2.1.1 Handslaget
Ett av de projekt som RF ansvarar för att fördela är det så kallade Handslaget som är just ett
handslag mellan idrottsrörelsen och regeringen som omfattar totalt en miljard kronor fördelat
under åren 2004 till 2008. Regeringens handslag med idrotten tillför nya resurser som ökar
möjligheterna att utveckla dagens barn och ungdomsverksamhet inom idrottsrörelsen.
Handslagets fyra huvudområden är att öppna dörrar för fler, hålla tillbaka avgifterna,
genomföra satsningar som stödjer flickors idrottande, motverka användandet av droger samt
att intensifiera samarbetet mellan idrottsföreningarna och skolan.
För att dessa punkter skall uppnås skall åtgärder vidtas för att erbjuda aktiviteter för de barn
och ungdomar som idag inte deltar i någon idrottsverksamhet . Vidare skall förutsättningar
skapas för att flickor skall kunna utöva idrott på det sätt de själva önskar samt att
idrottsföreningar skall uppmuntras att tillsammans med skolor ta fram metoder som lockar
barn och ungdomar till fysisk aktivitet i någon form. Att kostnaderna hålls nere är en viktig
del då många ungdomar anger att de slutat idrotta på grund av att avgifterna varit för höga.
Att försöka motverka det stora bortfallet av ungdomar som sker i tonåren samt att motverka
dopinganvändandet är två andra viktiga delar inom Handslaget.
Utgångspunkten för projektet då det startades år 2004 var att medel varje år skall fördelas till
SF:en som själva bestämmer hur dessa skall användas inom ramen för Handslagets fem
huvudområden. Även DF:en får del av Handslagets medel som skall användas till att
uppmuntra det egna distriktets föreningar att samarbeta med skolan. Även DF:en bestämmer
på vilket sätt detta skall ske. En del av medlen stannar hos RF för två olika ändamål, den ena
delen skall finansiera projektets utvärderings- och uppföljningsarbete och den andra delen är
till för att idrottsrörelsen skall kunna söka stöd till särskilda insatser såsom exempelvis
aktiviteter för funktionshindrade eller etablering av näridrottsplatser.
(www.rf.se/handslaget)
2.1.2 Jämställdhet inom Riksidrottsförbundet
Sammanfattningen av begreppet jämställd idrott inom RF menar att flickor och pojkar,
kvinnor och män inom idrottsrörelsen ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter
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och ska dela på inflytande och ansvar. (http://www.rf.se/t3.asp?p=26667) Som det står i
idrottens idéprogram Idrotten vill, ska alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön,
nationalitet samt fysiska och psykiska förutsättningar få vara med i den föreningsdrivna
idrotten. Vidare står det att eftersom idrotten är lika viktig för båda könen och båda könen är
lika viktiga för idrotten skall verksamheten anpassas så att den passar båda könen lika bra och
alla tar ansvar för att jämställdhet skall råda. Detta kräver att kvinnlig och manlig idrott
prioriteras på ett likvärdigt sätt och att uppdragen utvecklas så att båda könen kan medverka.
( RF. 1995) Tilläggas kan att begreppet jämställdhet i samband med idrott först började
användas så sent som under 1980-talet. (Larsson. 2003) En viktig del av jämställdhetsarbetet
är att få det integrerat i den övriga verksamheten och inte bli en sidoordnad fråga, så kallad
jämtegrering. (RF. 2004) (Olofsson. 1988)
Jämställdhetsarbetet inom RF tog fart 1977 då en handlingsplan antogs. Planen innehöll
kvantitativa mål, det vill säga att fler kvinnor skulle in i idrottsrörelsen. 1989 antog RF en ny
handlingsplan som hade utvecklats utifrån de erfarenheter som erhållits från den tidigare
planen. Den nya handlingsplanen för en jämställd idrott hade mer kvalitativa mål, såsom att
arbetet skulle integreras mer i idrotten samt att förändra idrotten så att kvinnorna fick utöva
den på kvinnors vis. Birgitta Fagrell (2000) beskriver i sin studie De små konstruktörerna
detta som att det i handlingsplanen från 1977 var kvinnorna som skulle anpassa sig till
idrotten till skillnad mot den senare planen från 1989 då idrotten skulle anpassas till
kvinnorna.
Som Averbo (2004) skriver i sin studie om könsordningen och jämställdhetsarbetet inom
idrotten går det att läsa om jämställdhetsarbetets stöd och motstånd. I studien belyser
författaren ett problem med att männen generellt sett är mer negativt inställda till
jämställdhetsarbetet. Detta analyseras vidare och författaren anser att männen tillhör den
kategori som har något att vinna på att den nuvarande könsordningen upprätthålls. Detta anses
vara en anledning till varför det ofta är kvinnor som jobbar hårdast med jämställdhetsfrågor.
Viktigt att tillägga är att idrottsrörelsen liksom andra ideella folkrörelser inte lyder under
jämställdhetslagen annat än för dem som är anställda inom idrottsrörelsen.

5

I och med att RF:s första handlingsprogram för en jämställd idrott antogs 1977 gav detta
ökade ekonomiska förutsättningar för SF:en och DF:en att arbeta med jämställdhet inom sina
förbund. Öronmärkta medel fanns att söka för SF:en och DF:en för att kunna bedriva särskilda
satsningar för kvinnor och förbättra deras möjligheter att delta i idrotten. Under den då
kommande tioårsperioden fördelades 12,5 miljoner till SF:en för detta ändamål.
(Söderberg.1988)
RF ska till det i maj 2005 stundande riksidrottsmötet (RIM) lägga fram en ny
jämställdhetsplan som bygger på ytterligare kunskaper och erfarenheter från de tidigare
jämställdhetsplanerna. Detta beslut togs på RIM 2003. (http://www.rf.se/t3asp?p=27019)

2.2 Kvinnlig och manlig idrott i medierna
Under år 2003 hade den kvinnliga idrotten 170 TV-timmar vilket går att jämföra med
männens 1916 timmar. Dessa siffror visar tydligt att det inte är någon överdrift att påstå att
den manliga idrotten får betydligt mer uppmärksamhet än den kvinnliga idrotten. Förutom att
reflektera över att ett ökat medieutrymme borde öka statusen och intresset för den kvinnliga
idrotten, är det även intressant att titta på hur de manliga respektive kvinnliga idrottarna visas
upp i media. (Averbo. 2004 RF) En jämförelse går att göra mellan Börje Salming och Malin
Ewerlöf, båda två har poserat lättklädda i media, men med två helt olika syften. Medan
Salming gjorde det för att marknadsföra en produkt gjorde Ewerlöf det mer för att
marknadsföra sig själv som person. Utifrån detta återstår ännu mycket innan RF når målet att
kvinnlig och manlig idrott värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt.
(RF. 2003. Idrott, kön och genus, en kunskapsöversikt.)
2.3 Svenska Bordtennisförbundet
SBTF är ett SF som styr över bordtennisens 23 SDF runtom i landet och som under år 2003
hade totalt 68 938 medlemmar varav 33 procent, alltså 22 861 var kvinnor (Hedin 2004)
(Ljunglöf & Stadler. 2003)
Idag arbetar SBTF för att starta en långsiktig satsning där damerna står i fokus. Detta då
Sverige inte har någon stark tradition på damsidan inom bordtennisen. Enstaka framgångsrika
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spelare har funnits, dessa har dock ofta kommit från föreningar med framgångsrik
herrverksamhet. Detta beror troligtvis på att det finns få föreningar med utvecklad
damverksamhet samt att antalet damspelare totalt i Sverige är så få. Idag finns totalt nio
personer i SBTF:s styrelse, varav två personer är kvinnor. (Hedin. 2004)
(Ljunglöf & Stadler. 2003)

2.4 Svenska Friidrottsförbundet

SFIF är ett SF som styr över friidrottens 23 SDF och som under år 2003 hade totalt 222 000
medlemmar varav 63 procent var kvinnor. Med dessa siffror placerar sig SFIF på en femte
plats över de SF som har flest antal aktiva kvinnor. Idag finns totalt nio personer i SFIF:s
styrelse, varav tre personer är kvinnor. (Ljunglöf & Stadler. 2003)
SFIF blev i november 2004 utsett till årets idrottsförbund av Sveriges Centralförening för
Idrottens främjande. Detta för ett rekordartat idrottsår med både olympiska guldmedaljer och
en barn- och ungdomsverksamhet som bara växer. I motiveringen nämndes även att friidrotten
visat hur eliten stimulerar ungdomarna till idrottsbanorna, inte minst flickorna.
(Riksidrottsförbundet, Friidrott årets idrottsförbund 2004
(http://www.rf.se/t2.asp?p=13288&x=1&a=142090)
De senaste åren har SFIF riktat in sin verksamhet på ledarskapet, ungdomsverksamheten och
elitverksamheten. Mycket fokuseras nu även mot Europeiska mästerskapen (EM) i friidrott i
Göteborg år 2006. Detta ser förbundet som en unik möjlighet att visa upp svensk friidrott och
att det är viktigt att sträva efter att arrangemanget ska bli en stor framgång. EMarrangemanget ses även som ett mål och en inspiration för att starta upp nya projekt för
framtiden.

2.5 Jämställdhet inom specialidrottsförbunden
Alltfler kvinnor väljs in i de 67 SF:ens styrelser och övriga organ. År 1996 saknade nio SF
helt kvinnliga ledamöter, 21 SF hade en kvinnlig ledamot och sex SF hade en majoritet av
kvinnliga ledamöter. (Cederberg & Olofsson.1996) Samma siffror år 2003, alltså sju år
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senare, visar att fyra SF helt saknade kvinnliga ledamöter, 19 SF hade en kvinnlig ledamot
och fyra SF hade en majoritet av kvinnliga ledamöter. (Ljunglöf & Stadler. 2003) Totalt
fördubblades antalet kvinnor i SF:ens styrelser under 1990-talet och den totala siffran är nu 27
procent. Denna siffra har varit i stort sett densamma de senaste tio åren trots att RF genomfört
en rad åtgärder för att öka jämställdheten inom idrotten. Den fortsatt låga andelen kvinnor i
beslutande organ vittnar om ett jämställdhetsarbete som inte har gett några större resultat.
(RF. 2004) RF anser att det fortfarande finns mycket kvar att göra för jämställdheten, såsom
exempelvis att verka för att rättvisa mellan könen skall råda när det gäller att fördela resurser
och träningstider. (http://www.rf.se/t3.asp?p=26667) Utifrån SDF:ens egna uppgifter från
2001 består den svenska idrottsrörelsen inom RF totalt sett av 37 procent kvinnor och 63
procent män. (RF. 2003. Idrott, kön och genus, en kunskapsöversikt.)

1995 gjorde Dorfinger och Moström en studie som var en kartläggning av attityden till
jämställdhet hos kvinnliga SF-ledamöter. Studien visade att 80% av kvinnorna upplevde att
jämställdhet var en fråga som hade låg status och 75% upplevde att männen inte tyckte att det
var en viktig fråga. I diskussionen av studien pekar författarna på två, som de anser,
problemområden med jämställdhetsfrågan. Det första området gäller att idrottsrörelsen lägger
för stor vikt vid sponsorer och kontakter för att försöka får fram mer pengar till verksamheten.
Det andra problemområdet som de tar upp är hur SF:en struntar i direktiv uppifrån, det vill
säga RF:s jämställdhetsplan. (Dorfinger & Moström.1995)
Vad det gäller jämställdheten inom de två förbund som denna studie avser, SBTF och SFIF så
skiljer det mycket förbunden emellan. Gemensamt för dem båda är att antalet aktiva
medlemmar ökat med sju respektive åtta procent mellan åren 1994 och 2003.
(RF. 2003. Andel kvinnor inom idrotten – en tidsserie 1994-2003.)
Som tidigare nämnts gav jämställdhetsplanen från 1977 SF:en möjlighet att söka pengar för
särskilda kvinnosatsningar. Efteråt gjordes en tio i topp lista över de förbund som sökt mest
pengar. På listan placerar sig SBTF på en tredje plats med sina 636 000 kronor och SFIF på en
femte plats med sina 524 000 kronor. (Söderberg.1988)
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2.6 Syfte och avgränsningar

Syftet med denna undersökning som SBTF initierat, är att ta reda på hur SFIF arbetar med sin
damverksamhet på förbundsnivå. Några frågeställningar som används för att besvara syftet är
om några framgångsrika satsningar gjorts som lett till positiva resultat, om förbunden satsar
speciellt på damverksamheten, om det finns en utarbetad plan för framtidens damidrottande
samt om mediernas intresse har påverkat utvecklingen inom de båda förbunden. Bland annat
dessa frågeställningar skall vara till hjälp för att försöka utläsa vilken generell syn som finns
på damidrottandet inom SFIF och om denna syn skiljer sig från SBTF. Detta skall sedan
mynna ut i en jämförelse med hur SBTF arbetar med sin damverksamhet.
Grunden till att just SFIF valdes ut till denna studie är att många likheter finns med SBTF.
Båda idrotterna är individuella idrotter som tränas i grupp, ledarbristen är ett gemensamt
problem likaså tillströmningen av nya aktiva efter stora framgångar i Olympiska spelen i Aten
2004. Träningsgrupperna blir för stora vilket gör att kvaliteten sänks och en del slutar för att
de tycker att det blir för rörigt och de inte blir sedda i gruppen. (Littorin. Dagens Nyheter)
En stor skillnad är att friidrotten har förebilder både på herr- och damsidan, till skillnad från
bordtennisen där Jan-Ove Waldner egentligen är den ende riktigt stora fixstjärnan.
Förhoppningen är att med denna undersökning kunna finna förklaringar till SBTF:s
bristfälliga damverksamhet genom att ta reda på hur SFIF arbetar. Detta i sin tur kan vara till
hjälp för SBTF i dess val av inriktning vad det gäller framtida satsningar på
damverksamheten.
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3. Metod

3.1 Urval

SBTF valde ut det förbund som jämförelsen skulle gälla. För att ta reda på hur SFIF arbetar
med sin damverksamhet på förbundsnivå valdes styrelsemedlemmar och kanslipersonal ut
inom de båda förbunden. Samtliga utvalda var 26 till antalet, 13 personer inom SBTF och 13
personer inom SFIF.

3.2 Instrument

De båda förbundens enkäter skiljer sig åt då enkäten till SBTF har 18 frågor och enkäten till
SFIF har 19 frågor. Detta beror på att SBTF i samband med denna undersökning önskade få
svar på ytterligare en fråga. En fråga som dock ligger utanför syftet för denna undersökning
och därför kommer att uteslutas ur undersökningens resultat- och diskussionsdelar. (se fråga
bilaga 3, fråga 16)

Enkäterna består av tre bakgrundsfrågor gällande kön, ålder och arbetsposition inom
respektive förbund. Resterande 15 respektive 16 frågor gäller förbundets damverksamhet
utifrån organisation, syn på verksamheten, särskilda satsningar och huruvida detta arbete
skiljer sig från arbetet i stort eller inte.

3.3 Procedur

En enkät med följebrev (se bilaga 1) och frankerat svarskuvert skickades ut per post till 13
personer inom SBTF och till 13 personer inom SFIF den 19 november och senaste svarsdatum
var den 26 november. Då endast tre enkäter inkommit i tid sköts deadline upp en vecka och
fler svar väntades in. Därmed kom åtta svar till in.
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Undersökningen kommer att ske med hjälp av jämförbara frågor som förhoppningsvis kan
påvisa konkreta skillnader mellan de två förbunden och genom att ta reda på vilken den
övergripande synen är på det kvinnliga idrottandet inom SBTF och SFIF.
Dagen innan enkäterna gick ut kontaktades SFIF via e-mail och en överenskommelse gjordes
att förbundet skulle bekräfta dagen därpå via ett e-mail att enkäterna kommit dit de skulle.
Vilket också gjordes.

3.4 Bortfall

Inom SBTF var det fyra av totalt 13 utskickade enkäter som kom tillbaka, vilket ger ett
externt bortfall på 70 procent.
Inom SFIF var det sju av totalt 13 enkäter som kom tillbaka, vilket ger ett externt bortfall på
46 procent.
Sammanlagt var det elva av totalt 26 enkäter och därmed 42 procent av de utskickade
enkäterna som kom tillbaka. Vilket ger ett externt bortfall på 58 procent.
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4. Resultat
SBTF:s undersökningsgrupp består av fyra personer och SFIF:s undersökningsgrupp består av
sju personer. Resultatet av enkäten redovisas här i samma ordningsföljd som i enkäten och
visar de båda förbundens svar på varje fråga. SBTF:s svar redovisas alltid först och därefter
SFIF:s svar. Därefter görs en jämförelse mellan de båda förbundens svar.

4.1 Enkätresultat

De tre bakgrundsfrågorna visar att samtliga i SBTF:s undersökningsgrupp är män, att
medelåldern är 51 år och att två personer är styrelseledamöter, att en person är anställd som
ekonomiansvarig och att en person är anställd som utbildningskonsulent.
De tre bakgrundsfrågorna visar att SFIF:s undersökningsgrupp består av fem män och två
kvinnor, att medelåldern är 55 år och att samtliga sju är styrelsemedlemmar i SFIF.

Arbetar Du med damverksamheten inom SBTF/SFIF?

En person i SBTF:s undersökningsgrupp arbetar med damverksamheten inom SBTF och två
personer gör det inte. Det interna bortfallet på frågan är en person.
En person i SFIF:s undersökningsgrupp arbetar med damverksamheten inom SFIF och anger
att arbetet med damverksamheten är en del av det övergripande arbetet i styrelsen. Fem
personer svarade att de inte arbetar med damverksamheten inom SFIF. Det interna bortfallet
på frågan är en person

Satsar SBTF/SFIF speciellt på damverksamheten?

En person i SBTF:s undersökningsgrupp svarade att SBTF inte satsar speciellt på
damverksamheten, en person svarade att förbundet satsar extra på damverksamheten i
samband med bordtennisgymnasiet i Köping och en person svarade både ja och nej eftersom
riktade flick- och damsatsningar görs med hjälp av Handslaget men inget speciellt mot eliten.
Det interna bortfallet på frågan är en person.
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Två personer i SFIF:s undersökningsgrupp svarade att SFIF satsar speciellt på
damverksamheten medan fyra personer svarade att förbundet inte gör det. Eftersom
damverksamheten centralt sett inte är särskiljd från den manliga verksamheten satsas det lika
mycket som på herrarna. De som svarade ja framhåller att den särskilda damsatsningen gäller
styrelser, ledare, funktionärer och tränare samt att damverksamheten inom den aktiva
friidrotten redan är väl integrerad. Det interna bortfallet på frågan är en person.

Hur är arbetet med damverksamheten inom SBTF/SFIF organiserat?

En person i SBTF:s undersökningsgrupp svarade att arbetet med damverksamheten inom
SBTF organiseras genom särskilda satsningar. Två personer svarade att damkommittén sedan
cirka åtta år tillbaka är upplöst och att arbetet nu ingår i elitkommittén samt att insatser görs
för att stimulera dambordtennisen till exempel genom att uppmana tävlingsarrangörer att ha
med fler flick- och damklasser, generösare bestämmelser för seriespel och fokus på
flickrekrytering inom ramen för Handslaget. Det interna bortfallet på frågan är en person.
En person i SFIF:s undersökningsgrupp svarade att arbetet med damverksamheten inom SFIF
är organiserat genom särskilda satsningar och fyra personer svarade övrigt. Som utveckling av
sina svar angav några i undersökningsgruppen att det är bättre att arbeta integrerat med
damverksamheten och att de särskilda satsningarna görs genom prioriteringar av kvinnliga
ledare samt kvotering i styrelser och valberedning. Även att en styrelseledamot har ansvaret
för jämställdhetsfrågor. Fem personer av de sju som utgör undersökningsgruppen har på något
sätt påpekat att damverksamheten inte är särskiljd från övrig verksamhet. Det interna
bortfallet på frågan är två personer.

Hur insatt är Du i arbetet med damverksamheten?

I SBTF:s undersökningsgrupp anser tre personer att de är något insatta och en person att den
är mycket insatta i arbetet med damverksamheten inom SBTF.
I SFIF:s undersökningsgrupp anser fyra personer att de är något insatta och två personer att de
är mycket insatta i arbetet med damverksamheten inom SFIF. Det interna bortfallet på frågan
är en person.
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Anser Du att det finns några skillnader i arbetet med damverksamheten i jämförelse med
arbetet med herrverksamheten inom SBTF/SFIF?

Tre personer i SBTF:s undersökningsgrupp anser att det inte finns några skillnader med
arbetet med damverksamheten gentemot arbetet med herrverksamheten och en person anser
att det finns skillnader eftersom det skrivs mer om våra framgångsrika herrar och det för
tillfället inte finns någon ansvarig förbundskapten för damerna, det har låg prioritet.
Sex personer i SFIF:s undersökningsgrupp anser att det inte finns några skillnader med arbetet
med damverksamheten gentemot arbetet med herrverksamheten. Det interna bortfallet på
frågan är en person.

Finns det en utarbetad plan för framtidens damidrottande inom SBTF/SFIF?

Två personer i SBTF:s undersökningsgrupp svarade att det inte finns någon utarbetad plan för
damidrottandet inom SBTF, en person svarade att den inte vet och två personer att det finns
men att den inte kan detaljerna.
Fyra personer i SFIF:s undersökningsgrupp svarade att det inte finns en utarbetad plan för
damidrottandet inom SFIF och tre personer svarade att det finns en utarbetad plan. En av de
tre personerna som angav att det finns en utarbetad plan påpekade att det finns ett
jämlikhetsprogram som främst gäller ledarsidan där det fortfarande råder en manlig övervikt.

Hur ser det ut med juniorsatsningen inom damverksamheten, densamma som inom
herrverksamheten?

Samtliga i SBTF:s undersökningsgrupp svarade att juniorsatsningen är densamma för
damverksamheten som för herrverksamheten inom SBTF då de får samma
grundförutsättningar som herrjuniorerna och den stora skillnaden visar sig först i senioråldern.
Fem personer i SFIF:s undersökningsgrupp svarade att juniorsatsningen är densamma på
damsidan som på herrsidan och en person svarade vet ej. Det interna bortfallet på frågan är en
person.
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Görs det någon riktad satsning mot flickjuniorerna inom SBTF/SFIF?

En person i SBTF:s undersökningsgrupp svarade att det görs en riktad satsning mot
flickjuniorerna inom SBTF, två personer svarade att det inte görs någon riktad satsning medan
en person inte vet.
Fyra personer i SFIF:s undersökningsgrupp svarade att ingen riktad satsning görs mot
flickjuniorerna, två personer svarade att en sådan satsning bland annat gjorts mot anorexi
bland löparflickor och att olika satsningar görs ute i föreningarna inom ramen för Handslaget.
Det interna bortfallet på frågan är en person.

Har några satsningar lett till positiva resultat?
Vilken typ av satsning?

Tre personer i SBTF:s undersökningsgrupp svarade att de inte vet om det gjorts några
satsningar som lett till positiva resultat och en person svarade att det gjorts genom en satsning
på mentorskap mellan kvinnliga bordtennisspelare som Gunilla Lindström initierade och som
ägde rum under 1990-talet. Det gjordes även en satsning på damlandslaget under
90-talet med Åsa och Marie Svensson i spetsen.
I SFIF:s undersökningsgrupp svarade en person att särskilda satsningar gjorts och lett till
positiva resultat och tre personer svarade vet ej. Det interna bortfallet på frågan är tre
personer.

Anser Du att mediernas intresse har påverkat utvecklingen inom SBTF/SFIF?

Tre personer i SBTF:s undersökningsgrupp svarade att mediernas intresse har påverkat
utvecklingen inom SBTF och en person svarade vet ej.
Fem personer i SFIF:s undersökningsgrupp anser att mediernas intresse har påverkat
utvecklingen inom SFIF. Att det mediala intresset leder till ett allmänt intresse hos folket och
att fokus på positiva stjärnor såsom Carolina Klüft, Kajsa Bergkvist och Susanna Kallur är
positivt samt att media genom att skriva om våra stora stjärnor har bidragit till att lusten till
friidrott vaknat hos många, både flickor och pojkar. En person i undersökningsgruppen
nämner också att Ludmila-effekten, även om den fick ett tråkigt slut, gav svenska friidrottare
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en ny dimension av friidrotten, målinriktning och helhjärtad satsning. Det interna bortfallet på
frågan är två personer.

Hur sker nyrekrytering av damidrottare inom SBTF/SFIF?

En person i SBTF:s undersökningsgrupp svarade att nyrekryteringen av damidrottare sker i
samarbete med skolorna, en person svarade att det sker i en kombination av marknadsföring
och samarbete med skolorna medan två personer svarade att nyrekryteringen sker med hjälp
av Handslaget och ute i föreningarna.
I SFIF:s undersökningsgrupp angav en person att nyrekrytering av flickidrottare sker genom
marknadsföring och i samarbete med skolor, två personer svarade att ingen aktiv åtgärd görs
för att nyrekrytera, två personer att nyrekryteringen bygger på eget intresse och en person
svarade övrigt. I undersökningsgruppen angavs också att det egna intresset är grunden, att bra
föreningar med flera duktiga flickor drar till sig andra elitaktiva damer och att rekryteringen
sker ute i föreningarna och att SFIF stöttar olika tävlingsformer, utbildningar, med mera. Det
interna bortfallet på frågan är en person.

Har SBTF/SFIF gjort speciella marknadsföringsinsatser vad det gäller damverksamheten?

Tre personer i SBTF:s undersökningsgruppen svarade att SBTF inte gjort några speciella
marknadsföringsinsatser på damsidan medan en person svarade att det gjorts i och med kvalet
till världsmästerskapen för damer.
Två personer i SFIF:s undersökningsgrupp svarade att SFIF har gjort speciella
marknadsföringsinsatser vad det gäller damverksamheten medan tre personer svarade att
förbundet inte gjort det och en person svarade att de inte visste. Exempel såsom att
Handslags-aktiviteter pågår ute i föreningarna och att satsningar görs av andra aktörer som till
exempel Tjejmilen och Vårruset, var sådant som angavs. Det interna bortfallet på frågan är en
person.
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Anser Du att damverksamheten är högt prioriterad inom SBTF/SFIF?

Två personer i SBTF:s undersökningsgruppen tycker att damverksamheten är högt prioriterad
inom SBTF. En person tycker inte det och en person svarade både ja och nej eftersom
pingisens Handslag för föreningssatsningar är positivt.
I SFIF:s undersökningsgrupp anser fyra personer att damverksamheten är prioriterad inom
SFIF och två personer att den inte är det. Det interna bortfallet på frågan är en person.

Kan SBTF/SFIF göra mer för damverksamheten än vad som görs idag?

Samtliga i SBTF:s undersökningsgrupp anser att SBTF kan göra mer för damverksamheten än
vad som görs idag. De anser att det alltid går att förbättra och att mer både bör och kan göras
genom exempelvis speciella riktade satsningar där de främsta flickorna samlas för fler läger
och träningar samt resor till andra länders träningscentra. Ett tillägg är att en förbundskapten
på damsidan är ett måste!
Fem personer i SFIF:s undersökningsgrupp tycker att SFIF kan göra mer för
damverksamheten än vad som görs idag och en person att den inte kan eller behöver göra det.
Delar av undersökningsgruppen tycker att det alltid går att göra mer om resurserna finns.
Poängteras gör också att det vad det gäller all satsning är viktigt med internationellt utbyte
både vid träning och tävling. Önskemål och visioner finns att få fler ledare och framförallt fler
anläggningar. Ett viktigt arbete anses också vara att arbeta med de aktiva i övre tonåldern och
de över tjugo år. Det interna bortfallet på frågan är en person.

4.2 Jämförelse mellan SBTF:s och SFIF:s damverksamhet

Inom SFIF var det endast styrelseledamöter som besvarade enkäten och två av dem var
kvinnor till skillnad från SBTF där samtliga var män, medelåldern var fyra år lägre och det
finns en spridning mellan styrelseledamöter och anställda.
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Arbetar Du med damverksamheten inom SBTF/SFIF?

Ingen i undersökningsgruppen varken inom SBTF eller inom SFIF arbetade direkt med
damverksamheten, enbart genom det övergripande styrelsearbetet.

Satsar SBTF/SFIF speciellt på damverksamheten?

Inom SFIF är inte damverksamheten särskiljd från den övriga verksamheten vilket gör att
satsningarna är desamma inom dam- och herrverksamheten. Den satsning som görs på
damsidan är på administrativ nivå genom ledarsatsningar. SBTF däremot satsar särskilt på
damverksamheten inom det aktiva idrottandet genom speciella flick- och damsatsningar inom
Handslaget samt vid bordtennisgymnasiet i Köping.

Hur är arbetet med damverksamheten inom SBTF/SFIF organiserat?

Inom både SBTF och SFIF är arbetet med damverksamheten organiserat genom särskilda
satsningar. SFIF:s arbete med damverksamheten är mer integrerat och SBTF låter respektive
kommitté behandla de olika frågorna.
SFIF har även en styrelseledamot som är ansvarig för jämställdhetsfrågor.

Hur insatt är Du i arbetet med damverksamheten?

Inom SBTF angav tre personer av undersökningsgruppen att de var något insatta i arbetet med
damverksamheten medan fyra personer svarade detsamma inom SFIF. En person inom SBTF
och två personer inom SFIF ansåg sig vara mycket insatta i arbetet med damverksamheten
inom sitt förbund.
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Anser Du att det finns några skillnader i arbetet med damverksamheten i jämförelse med
arbetet med herrverksamheten inom SBTF/SFIF?

Både SBTF:s och SFIF:s svar visade på att det inte råder några större skillnader i arbetet med
damverksamheten jämfört med herrverksamheten. SBTF nämner dock att damerna till
skillnad från herrarna inte har någon ansvarig förbundskapten. Den plan som finns för
damidrottandet inom SFIF gäller ledarbiten medan ingen i undersökningsgruppen inom SBTF
vet vad deras plan för damverksamheten innehåller trots att hälften vet att det finns en plan.
Antalet ja- och nej-svar på frågan var jämnt inom de båda förbunden.

Görs det någon riktad satsning mot flickjuniorerna inom SBTF/SFIF?

I undersökningsgruppen inom SBTF svarade samtliga att juniorsatsningen är densamma på
damsidan som på herrsidan medan fem personer inom SFIF angav samma svar. Gemensamt
för de båda förbunden var att ingen svarade nej. Ett tillägg som gjordes inom SBTF var att en
viss skillnad i satsning kan skönjas i senioråldern. Enkätsvaren visar att SFIF gör fler riktade
satsningar mot flickjuniorerna än vad SBTF gör.

Har några satsningar lett till positiva resultat?
Vilken typ av satsning?

SBTF gav fler svar än SFIF vad det gällde frågan om särskilda satsningar gjorts som lett till
positiva resultat. SBTF gjorde särskilda mentorskapssatsningar och damlandslagssatsningar
under 1990-talet medan många inom SFIF inte vet om satsningar gjorts och om de gett
positiva resultat.

Anser Du att mediernas intresse har påverkat utvecklingen inom SBTF/SFIF?

Båda förbunden var överens om att mediernas intresse har påverkat utvecklingen inom
förbundet. Enligt SBTF var det negativt då det skrivs lite om damerna och enligt SFIF är det
positivt då det skrivs mycket om de svenska damfriidrottarna.
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Hur sker nyrekrytering av damidrottare inom SBTF/SFIF?

Samtliga inom SBTF var ganska överens om att nyrekryteringen av damidrottare sker i
samarbete med skolor genom Handslaget. Inom SFIF var det mer spridda svar med en
övervikt på att ingen aktiv åtgärd görs samt att nya idrottare kommer till genom sitt egna
intresse.
Har SBTF/SFIF gjort speciella marknadsföringsinsatser vad det gäller damverksamheten?

Inom både SBTF och SFIF råder en övervikt på svaren att förbundet inte gjort några speciella
marknadsföringsinsatser.
Anser Du att damverksamheten är högt prioriterad inom SBTF/SFIF?

Majoriteten inom både SBTF och SFIF anser att damverksamheten är högt prioriterad.
Kan SBTF/SFIF göra mer för damverksamheten än vad som görs idag?

Inom båda förbunden anser majoriteten att det alltid går att göra mer än vad som görs idag
och att det alltid går att göra förbättringar. Alla i undersökningsgruppen inom SBTF tycker att
man kan göra mer än idag och fem personer inom SFIF tycker det. Gemensamt är också att
det internationella utbytet är något som bör utökas.
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5. Diskussion
5.1 Undersökningen och bortfallets påverkan

Undersökningens omfattning har minskat i och med att antalet svar blivit betydligt färre än
väntat, detta särskilt vad det gäller SBTF som för övrigt varit uppdragsgivare. En anledning
till att det externa bortfallet blev så stort som 58 procent kan vara att det funnits svagheter i
den enkät som gick ut och att antalet slutna frågor med öppen specificering varit för många
vilket även försvårat sammanställningsarbetet. Undersökningen hade kunnat fördjupas genom
intervjuer vilket eventuellt gett tydligare svar. De svar som kommit in har dock varit givande
och intressanta då de både skiljer sig mycket från varandra inom samma förbund men på vissa
frågor även varit väldigt lika varandra. Utgångspunkten har varit att alla svar som kommit in
varit lika värdefulla, något som upprätthållits även om både det interna och det externa
bortfallet varit relativt högt.

Vissa begrepp hade kunnat förklaras, damverksamheten är exempel på ett sådant begrepp. Det
är ett vitt begrepp som omfattar både flick- och damidrotten och undersökningen hade kunnat
inriktas på ett av dessa områden. Ytterligare förtydligande hade kunnat göras vad det gäller att
syftet med denna undersökning är att ta reda på hur SFIF arbetar med sin damverksamhet på
förbundsnivå. En svaghet med undersökningen är att den inte på något sätt kopplats till
tidigare forskning.

5.2 Resultatdiskussion

Här kommer två frågor att belysas lite extra. Det gäller mediernas inverkan på idrotten. Det
andra området som kommer att belysas är huruvida SBTF och SFIF gör några särskilda
satsningar på damverksamheten.

De svar som kommit in genom enkäten från de båda förbunden vad det gäller mediernas
inverkan på förbundets utveckling, har varit väldigt lika men ändå väldigt olika. Både SBTF
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och SFIF är överens om att media har påverkat utvecklingen av damverksamheten. För
friidrottens del har detta varit något mycket positivt då de haft flera internationellt
framgångsrika damstjärnor som media belyst. Kajsa Bergkvist, systrarna Jenny och Susanna
Kallur och Carolina Klüft är några exempel. Detta har naturligtvis varit en orsak till varför
nya flickor strömmat till inom friidrotten.
Bordtennisen har det dock inte lika lätt, då de få internationellt framgångsrika utövarna är
män. Någon förbundskapten för damerna finns överhuvudtaget inte, finns det då något
damlandslag? Visst, bordtennisen är en individuell idrott, men inte så individuell att man till
och med i landslagssammanhang tävlar enskilt, eller? Vilka är då egentligen kraven för att det
ska få kallas ett landslag, en ansvarig förbundskapten och tränare borde vara det första kravet.
För friidrotten är det bara att njuta av framgångsvågen och förvalta den så bra som möjligt
medan det för bordtennisen är ett problem att försöka lösa.
Vad kommer det sig då att männen får så mycket mer tid i media? Naturligtvis är det delvis
för att så stort antal av de aktiva är just män, men borde media då inte försöka belysa och lyfta
fram de framgångsrika kvinnorna också? Särskilt eftersom det ofta krävs mer av en kvinna att
bli framgångsrik i sin idrott än vad det gör för en man, med tanke på de fysiska
förutsättningarna. Att männen tar upp större delen av det idrottsliga medieutrymmet minskar
även det kvinnornas möjligheter, med tanke på att det kan tänkas påverka kvinnornas
idrottsliga förutsättningar i form av sponsring. Få vill satsa pengar på någon som inte syns.
På vilket sätt idrottsmän och idrottskvinnor exponeras i medierna är också intressant att titta
på. Medan männen ofta exponeras för sina prestationer syns kvinnor ofta lättklädda och mer
eller mindre utvikta i medierna. Som Averbo nämner in sin studie om könsordningen och
jämställdhetsarbetet inom idrotten (2004) så är det ofta kvinnornas utseende eller tycke och
smak om någonting som hamnar i fokus istället för deras idrottsliga prestationer. Kan detta
möjligtvis bero på att hårt tränande kvinnor ibland ses som lite mer manliga och detta är ett
sätt att både för sig själva och för sin omgivning bejaka sin kvinnlighet. Detta är troligtvis en
orsak till varför den könssegregerade ordningen i samhället, och framförallt inom idrotten
upprätthålls.
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Vidare kan vi fundera över hur RF skall kunna uppnå en mer jämställd idrott så länge
medierna helst belyser den manliga idrotten, samtidigt som det verkar som om , precis som
Averbo (2004) och Dorfinger och Moström (1996) anger, kvinnorna själva är de som skall
bedriva jämställdhetsarbetet och förbättra sina egna förutsättningar medan männen ger
jämställdhetsfrågan låg status. Det är svårt att göra förändringar i en organisation utan att ha
styrelsen med sig, en styrelse som i de flesta fall betsår mestadels av män. Att idrottens
styrelser ofta har en majoritet av män är denna studie en av många som visat.
Vad det gäller satsningen på damverksamheten inom SBTF eller SFIF så har ingen av dem
angett att det sker några större satsningar på damverksamheten. Det som nämns är att
friidrotten gjort satsningar för att bekämpa problemet med anorexi bland löparflickor och att
bordtennisen arbetar aktivt med olika flick- och damsatsningar inom Handslaget. Det känns
ganska torftigt och för bordtennisens del inte konstigt att framgångarna uteblivit om man
enbart satsar på de yngre flickorna och inte satsar på att få fram en ansvarig förbundskapten.
Detta är två viktiga ganska särskilda delar men som ändå möts och påverkar varandra oerhört
mycket. Antalet flickor som kommer till en bordtennisförening och säger att de vill bli en ny
Jan-Ove Waldner är garanterat betydligt färre än de som vill bli en ny Carolina Klüft. Här
finns en stor skillnad och vad den egentligen beror på går inte direkt att utläsa av denna
undersökning. Något som påpekas mycket i svaren från SFIF är att dam- och
herrverksamheten inte skiljs från varandra utan att allt är integrerat i den totala verksamheten.
Detta nämns överhuvudtaget inte inom bordtennisen, men kan det verkligen vara det som är
den bakomliggande orsaken till varför friidrotten lyckats med sin damverksamhet och varför
bordtennisen lyckats i mindre utsträckning. Några andra större skillnader mellan SBTF och
SFIF har denna undersökning inte påvisat.
Undersökningen visar hur SBTF och SFIF arbetar med sin damverksamhet, men visar inte på
några direkta skillnader i arbetet som skulle kunna vara avgörande för framgångarna eller de
uteblivna framgångarna. Däremot påpekar SFIF ofta att de arbetar mycket integrerat med
damverksamheten, något som inte nämns inom bordtennisen. SBTF nämner visserligen inte
att de arbetar särskilt med damverksamheten på något sätt men känslan finns att dam- och
herrverksamheten är mer separerade från varandra inom bordtennisen än inom friidrotten.
Därmed inte sagt att de skillnader i arbetet som förhoppningen var att finna, nödvändigtvis
behöver vara svaret på varför SFIF lyckats bättre med sin damverksamhet än SBTF.
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Vad det gäller den allmänna synen på damverksamheten inom de två utvalda förbunden känns
det som att flickor är en mer naturlig del av idrotten inom friidrotten än inom bordtennisen.
Något som troligtvis beror på att det inom SFIF är 63 procent av de aktiva som är kvinnor
jämfört med 13 procent inom SBTF.
Avslutningsvis kan vi, precis som Fagrell (2000) gjorde i sin studie, fundera över om idrotten
förändrats. Är det numera idrotten som anpassas till kvinnorna, vilket var RF:s önskan i och
med den nya jämställdhetsplanen 1989. Siffror från en jämförelse mellan Cederbergs och
Olofssons studie från 1996 och Ljunglöfs och Stadlers studie från 2003 visar dock på en stor
utveckling vad det gäller antalet kvinnor på organisationsnivå. Att siffran dock är fortsatt låg
tyder dock på att RF:s jämställdhetsarbete inte gett ett optimalt resultat. Är det dessutom som
Dorfinger och Moström (1996) anser, att idrottsrörelsen fäster för stor uppmärksamhet vid
sponsorbiten och inte minst att SF:en struntar i, eller rent utav glömmer bort RF:s direktiv om
den jämställda idrotten, finns ett allvarligt problem att lösa.

Sammanfattningsvis har denna undersökning inte visat på några konkreta skillnader i
organisationen med arbetet med damverksamheten mellan SBTF och SFIF. Kanske ligger
skillnaden på föreningsnivå och påverkas mycket av antalet procent aktiva kvinnor. En
majoritet kvinnliga utövare ligger troligtvis till grund för att inga skillnader görs mellan män
och kvinnor inom friidrotten.
5.3. Utveckling av undersökningen

En utveckling av undersökningen skulle kunna vara att fördjupa sig ytterligare i enbart SFIF
eller något annat förbund för att verkligen se hur de arbetar med damverksamheten.
En annan sak skulle vara att göra en liknande undersökning med fler förbund för att även där
kunna göra en jämförelse med SBTF. En del skulle också kunna vara att försöka koppla detta
till allmän forskning kring flickors idrottande. För att verkligen finna orsakerna till varför
bordtennisen lyckats sämre än friidrotten med sin damverksamhet skulle ett sätt vara att gå in
på föreningsnivå och göra en liknande undersökning. Detta eftersom det är där den aktiva
verksamheten finns och möjligtvis är chansen större att hitta likheter och skillnader i arbetet
på föreningsnivå än på förbundsnivå.
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1
Bosön 2004-11-19

Hej!
I din hand håller du nu en enkät som är del i mitt, Helena Petterssons,
examensarbete. Detta arbete är en del av min utbildning till Idrottskonsulent vid
Bosöns Idrottsfolkhögskola och görs i samarbete med Svenska Bordtennisförbundet.
Syftet med undersökningen är att se hur två olika förbund, Svenska
Bordtennisförbundet och Svenska Friidrottsförbundet arbetar med sin
damverksamhet och därefter göra en jämförelse dem emellan.
Alla svar behandlas konfidentiellt. Det vill säga att ingen utomstående kommer att
kunna läsa vad just du skrivit.
Undersökningen är frivillig att delta i och du kan när som helst avbryta om du vill.
Om du väljer att inte delta kommer det inte att påverka dig negativt på något sätt,
men jag vill framhålla vikten av att just ditt svar är viktigt för undersökningen.
Stanna inte upp och fundera för länge på varje fråga eller påstående. Det är oftast
det första, spontana, svaret som är det bästa och mest ärliga.
Arbeta dig därför igenom enkäten relativt snabbt. Men slarva inte och var noga med
att besvara alla frågor. Eftersom frågorna inte har svar som är rätt eller fel är vi inte
intresserade av hur du tror att du bör svara. Vi vill att du svarar precis vad du
verkligen känner eller tycker.
Om du har några frågor om enkäten eller tycker att något känns svårt att besvara så
vänd dig till mig. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite!
Returnera ditt svar i det frankerade kuvertet senast den 26 november.

Vill du veta mer om arbetet kan du kontakta
Helena Pettersson, Bosöns Idrottsfolkhögskola
e-post: helenaboson@hotmail.com
Telefonnummer: 08-767 54 54 eller 070-95 141 67
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Damverksamheten inom Svenska Bordtennisförbundet
1.

Man

Kvinna

2. Vilket år är Du född?

19

3. Vilken position har Du inom SBTF?
Sätt ett kryss för det alternativ som stämmer bäst.

Styrelseledamot

Tränare/ledare

Anställd som..................

Övrigt

Vad?

4. Arbetar Du med damverksamheten inom SBTF?
Ja

Nej

Om ja, med vad?

5. Satsar SBTF speciellt på damverksamheten?
Ja

Nej

Vet ej

Om ja, hur:

6. Hur är arbetet med damverksamheten inom SBTF organiserat?
Sätt ett kryss för det alternativ som stämmer bäst.

Damkommitté

Anställda för damverksamheten

Särskilda satsningar

Övrigt

Vad?

7. Hur insatt är Du i arbetet med damverksamheten?
Inte alls

Något insatt

Mycket insatt

8. Anser Du att det finns några skillnader i arbetet med damverksamheten i
jämförelse med arbetet med herrverksamheten inom SBTF?
Ja

Nej

Vet ej

Om ja, vilka är skillnaderna?

9. Finns det en utarbetad plan för framtidens damidrottande inom SBTF?
Ja

Nej

Vet ej

Om ja, hur ser den ut?

10. Hur ser det ut med juniorsatsningen inom damverksamheten, densamma som
inom herrverksamheten?
Ja

Nej

Vet ej

Om nej, vad skiljer?

11. Görs det någon riktad satsning mot flickjuniorerna inom SBTF?
Ja

Nej

Vet ej

12a. Har några satsningar lett till positiva resultat?
Ja

Nej

Vet ej

SKRIV OCH BERÄTTA UTIFRÅN MÅLET, MÅLGRUPPEN, VAD DET GAV, m.m.!

b. Vilken typ av satsning?

13. Anser Du att mediernas intresse har påverkat utvecklingen inom SBTF?
Ja

Nej

Vet ej

Om ja, hur?

14. Hur sker nyrekrytering av damidrottare inom SBTF?
Marknadsföring

Samarbete med skolor

Ingen aktiv åtgärd

Vet ej

Eget intresse

Övrigt

Vad?

15. Har SBTF gjort speciella marknadsföringsinsatser vad det gäller
damverksamheten?
Sätt ett kryss för det alternativ som stämmer bäst.

Ja

Nej

Vet ej

Om ja, vilka?

17. Anser Du att damverksamheten är högt prioriterad inom SBTF?
Ja

Nej

Vet ej

18. Kan SBTF göra mer för damverksamheten än vad som görs idag?
Ja

Nej

Vet ej

Om ja, vad?

19. Har Du några synpunkter på enkäten vänligen skriv ner dem här:

Tack för din medverkan!
Helena Pettersson
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Damverksamheten inom Svenska Friidrottsförbundet
1.

Man

Kvinna

2. Vilket år är Du född?

19

3. Vilken position har Du inom SFIF?
Sätt ett kryss för det alternativ som stämmer bäst.

Styrelseledamot

Tränare/ledare

Anställd som..................

Övrigt

Vad?

4. Arbetar Du med damverksamheten inom SFIF?
Ja

Nej

Om ja, med vad?

5. Satsar SFIF speciellt på damverksamheten?
Ja

Nej

Vet ej

Om ja, hur:

6. Hur är arbetet med damverksamheten inom SFIF organiserat?
Sätt ett kryss för det alternativ som stämmer bäst.

Damkommitté

Anställda för damverksamheten

Särskilda satsningar

Övrigt

Vad?

7. Hur insatt är Du i arbetet med damverksamheten?
Inte alls

Något insatt

Mycket insatt

8. Anser Du att det finns några skillnader i arbetet med damverksamheten i
jämförelse med arbetet med herrverksamheten inom SFIF?
Ja

Nej

Vet ej

Om ja, vilka är skillnaderna?

9. Finns det en utarbetad plan för framtidens damidrottande inom SFIF?
Ja

Nej

Vet ej

Om ja, hur ser den ut?

10. Hur ser det ut med juniorsatsningen inom damverksamheten, densamma som
inom herrverksamheten?
Ja

Nej

Vet ej

Om nej, vad skiljer?

11. Görs det någon riktad satsning mot flickjuniorerna inom SFIF?
Ja

Nej

Vet ej

12a. Har några satsningar lett till positiva resultat?
Ja

Nej

Vet ej

SKRIV OCH BERÄTTA UTIFRÅN MÅLET, MÅLGRUPPEN, VAD DET GAV, m.m.!

b. Vilken typ av satsning?

13. Anser Du att mediernas intresse har påverkat utvecklingen inom SFIF?
Ja

Nej

Vet ej

Om ja, hur?

14. Hur sker nyrekrytering av damidrottare inom SFIF?
Marknadsföring

Samarbete med skolor

Ingen aktiv åtgärd

Vet ej

Eget intresse

Övrigt

Vad?

15. Har SFIF gjort speciella marknadsföringsinsatser vad det gäller
damverksamheten?
Sätt ett kryss för det alternativ som stämmer bäst.

Ja

Nej

Vet ej

Om ja, vilka?

16. Om Du ser på SFIFs damverksamhet i stort i jämförelse med andra idrotter och
länder, ange de fyra viktigaste punkterna inom följande områden:


Styrkor



Svagheter



Möjligheter



Hot

17. Anser Du att damverksamheten är högt prioriterad inom SFIF?
Ja

Nej

Vet ej

18. Kan SFIF göra mer för damverksamheten än vad som görs idag?
Ja
Om ja, vad?

Nej

Vet ej

19. Har Du några synpunkter på enkäten vänligen skriv ner dem här:

Tack för din medverkan!
Helena Pettersson

