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F Ö R O R D

Jämställdhet mellan kvinnor och män har blivit en viktig global konkurrensfaktor.  Exem-
pelvis World Economic Forum mäter olika länders framgångar årligen med hjälp av ett 
jämställdhetsindex. Finland har år efter år nått topplaceringar i denna ranking liksom i 
andra internationella jämställdhetsjämförelser. Vi kan alltså vara stolta över nuläget för 
jämställdheten i vårt samhälle. Samtidigt är det viktigt att inse att det fortfarande finns ut-
rymme för förbättring på flera delområden. Sådana områden är i synnerhet arbetslivet, där 
ledarskap, yrken och löner alltjämt är starkt könsidentifierade. I genomsnitt sitter fler män 
än kvinnor på direktörsposter eller i högsta ledningen, män får ofta högre lön än kvin-
nor och har andra yrken inom andra branscher än kvinnor. På motsvarande sätt kan också 
mycket förbättras inom delområdet familjeliv. Kvinnor bär ännu idag ett större ansvar för 
hemmet och familjens vardag, exempelvis mätt i mängden hushållsarbete och vård av 
barn.

Denna jämställdhetsutredning visar att jämställdheten mellan kvinnor och män inom 
delområdet motion och idrott har framskridit parallellt med förändringen i samhällhet i 
allmänhet jämfört med läget när motsvarande jämställdhetsutredning utarbetades 2011. 
Positiva trender syns i utvecklingen i fråga om såväl ledning och träning som deltagande i 
motion och idrott.

Beaktandet av jämställdhetsaspekter genomgående i verksamheten inom idrottsområdet 
har också gått framåt med stormsteg sedan reformen av idrottslagen 2015, då jämställd-
het och likabehandlingen togs med som utgångspunkter för lagen. Idrottslagens budskap 
är klart och tydligt: jämställdhet mellan könen – ur flickors och pojkars, kvinnors och mäns 
synvinklar – ska beaktas i all verksamhet inom idrottsområdet och jämställdheten ska 
stödjas i förebyggande syfte.
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Forskningsdata, statistiskföring och systematisk, långsiktig uppföljning och utvärdering av 
läget är av avgörande betydelse med tanke på mer jämställd motion och idrott. Ett tillför-
litligt kunskapsunderlag behövs för att kunna främja jämställdheten mellan kvinnor och 
män på ett effektivt sätt och med rätt inriktning. Jämställdhetsutredningen för idrottsom-
rådet är ett utmärkt sätt att regelbundet samla ihop forskningsdata i ämnet. Utöver det 
krävs också att var och en av oss i vardagen iakttar finkänslighet och samlar information, 
så att vi kan identifiera och förebygga bristande jämlikhet och främja jämställdheten.

Tiina Kivisaari, direktör 
Undervisnings- och kulturministeriet, ansvarsområdet för idrott
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1 Inledning
Den senaste översikten över idrott och jämställdhet publicerades 2011. Den bärande tan-
ken bakom översikten var att binda jämställdheten inom idrotten till jämställdheten i sam-
hället i allmänhet, erbjuda fakta om hur män och kvinnor ges olika ställning inom idrotten, 
använder sin tid på olika sätt och gör olika konsumtionsval, samt beskriva de biologiska 
och sociala sätt att tala som beskriver detta faktum. Avsikten var också att klargöra att be-
greppet jämställdhet inom idrottsområdet syftar på jämställdhet mellan kvinnor och män 
samt att minska förväxlingen med begreppet likabehandling. Främjandet av jämställdhe-
ten ansågs ta form i praktiken särskilt i dialogen mellan myndigheterna och medborgar-
verksamheten inom idrotten. Översikten utarbetades som en del av den dialogen.

Efter att översikten publicerades har medborgarverksamheten omorganiserats på central- 
organisationsnivå. Även lagstödet har förnyats: en ny idrottslag (390/2015) har stiftats och 
lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (1329/2014, jämställdhetslagen) har upp-
daterats. Jämställdhet definieras fortfarande som jämställdhet mellan kvinnor och män. 
I lagen ingår nu också bestämmelser om diskriminering på grund av könsidentitet och 
könsuttryck samt diskriminering på grund av att en person till sina fysiska könsbestäm-
mande egenskaper inte entydigt är kvinna eller man. Bestämmelser om diskriminering på 
grund av andra orsaker än könstillhörighet och hur den kan förebyggas ingår i diskrimine-
ringslagen (1325/2014).

Enligt statens idrottsråds bedömning har etiska frågor samt frågor om likabehandling och 
jämställdhet fått större betydelse i den idrottspolitiska debatten både i Finland och på in-
ternationell nivå, och den här utvecklingen har betraktats som positiv (Statens idrottsråd 
2015). I regeringens jämställdhetsprogram ingår för första gången noteringar som gäller 
idrott. Programmet har en separat åtgärdspunkt som behandlar idrott. I den konstateras 
att byggnaden av idrottsanläggningar styrs så att båda könen beaktas och att jämställd-
heten mellan könen beaktas allt mer i kriterierna för beviljandet av allmänna understöd 
till idrottsorganisationer och övriga statsunderstöd för idrott. Vidare påpekas att statens 
idrottsråd utvärderar förverkligandet av jämställdheten och likabehandlingen. (SHM 
2016a.)
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I statens budgetproposition 2018 noteras att det är idrottsverksamhetens uppgift att främ-
ja motion och idrott, medan staten och kommunerna skapar förutsättningarna. Idrotts-
verksamheten ska i huvudsak skötas av idrottsorganisationerna. Understöd för projekt för 
att öka jämställdheten har tagits med som en viktig åtgärd för att nå målet att öka olika 
befolkningsgruppers motions- och idrottsaktivitet. (RP 106/2017. 29.90. Förklaring.)

Syftet med denna översikt är att utreda nuläget för jämställdheten inom idrottsområdet i 
Finland samt erbjuda det kunskapsunderlag som behövs för kunskapsbaserad styrning. I 
översikten följs och iakttas idrottssektorns definitioner och målformuleringar, Strukturen 
och innehållen som behandlas har valts för att tjäna den strategiska ledningen och styr-
systemen som grundar sig på principen om kunskapsbaserad styrning samt på kontinuer-
lig utvärdering av effekterna. (RP 106/2017. 29.90. Förklaring.)

I dokumentet med riktlinjer för stöd av idrottvetenskaplig forskning, som färdigställdes 
2013 och sträckte sig fram till 2017, inkluderade undervisnings- och kulturministeriet som 
första temaområde främjandet av befolkningens motions- och idrottsaktivitet, fysiska 
aktivitet, en motionsinriktad livsstil samt verksamhetsmodeller och -praxis som främjar 
motion. (UKM 2013.) Riktlinjerna har inverkat på översiktens uppbyggnad, valet av tema-
områden och prioriteringarna, men också på det tillgängliga kunskapsunderlaget: Mäng-
den information om fysisk aktivitet bland män och kvinnor samt flickor och pojkar är mer 
omfattande än 2011. Jämställdheten mellan könen inom idrott och motion stöds med nya 
program och styrmedel.
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2 Normgrund för jämställdhet inom 
idrotten

2.1 Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Syftet med jämställdhetslagen är att förebygga diskriminering på grund av kön och främja 
jämställdheten mellan kvinnor och män samt att i detta syfte förbättra kvinnans ställning 
särskilt i arbetslivet. Lagen syftar också till att förebygga diskriminering på grund av könsi-
dentitet eller könsuttryck. (Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 1329/2014.) Jäm-
ställdhetslagen tillämpas i regel på all samhällelig verksamhet och alla livsområden.

Jämställdhetslagen reviderades 2015 i samband med att diskrimineringslagen stiftades. I 
jämställdhetslagen inkluderades förbuden mot diskriminering på grund av könsidentitet 
eller könsuttryck samt skyldigheten att förebygga sådan diskriminering. Dessutom utvid-
gades skyldigheten att göra upp en jämställdhetsplan till grundskolorna, bestämmelserna 
om arbetsgivarens jämställdhetsplan och lönekartläggning preciserades samt bestäm-
melserna om jämställdhetsombudsmannens oberoende ställning fastställdes. En ny dis-
kriminerings- och jämställdhetsnämnd inrättades för att övervaka att jämställdhetslagen 
iakttas.

Med könsidentitet avses i jämställdhetslagen (3 §) en persons upplevelse av sin könstillhö-
righet. Med könsuttryck avses uttryck för kön genom klädsel eller beteende eller på något 
annat motsvarande sätt. Bestämmelserna om diskriminering i jämställdhetslagen tilläm-
pas också på diskriminering på grund av att en person till sina fysiska könsbestämmande 
egenskaper inte entydigt är kvinna eller man.

I regeringens proposition (RP 19/2014) stannade man för förslaget att bevara diskrimi-
neringslagen och jämställdhetslagen som två separata lagar. Skyldigheten att förebygga 
diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck kunde ha tagits med i antingen 
diskrimineringslagen eller jämställdhetslagen. Det senare alternativet ansågs mer ända-
målsenligt bland annat därför att ”I EU-lagstiftningen har det ansetts att diskriminering 
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på grund av könskorrigering omfattas av det omarbetade direktivet om jämställdhet i ar-
betslivet, som i Finland har genomförts genom jämställdhetslagen”. Dessutom ansågs en 
gränsdragning mellan diskrimineringsskyddet för transsexuella personer från diskrimine-
ringsskyddet för övriga typer av könsidentitet och könsuttryck vara så konstlad att dessa 
inte skiljdes åt i olika lagar. Bestämmelser om diskriminering på grund av ålder, ursprung, 
nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksam-
het, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon 
annan omständighet som gäller den enskilde som person ingår i diskrimineringslagen 
(1325/2014).

Jämställdhetslagen innehåller också en kvotbestämmelse på 40 procent, som gäller stat-
liga kommittéer, delegationer och andra motsvarande organ, kommunala organ samt or-
gan för samverkan mellan kommunerna. Således krävs enligt lag att kvinnor och män ska 
vara representerade till minst 40 procent vardera exempelvis i kommunala nämnder som 
behandlar idrotts- och motionsfrågor. Bestämmelsen gäller inte organisationers organ. I 
samband med landskaps- och vårdreformen är avsikten att ändra jämställdhetslagen så 
att dess bestämmelser också gäller landskapen (RP 15/2017 rd).

2.2 Idrottslagen

Den nya idrottslagen (390/2015) trädde i kraft 2015. I den reviderade lagen betonas jäm-
ställdhetsprincipen mer än tidigare. Idrottslagen är en ramlag med bestämmelser om 
myndigheternas befogenhet, uppgifter, styrmedel och resurser inom idrottsområdet. I 
lagen ingår definitioner som både skapar och begränsar rättigheterna. Enligt regeringens 
proposition förbättrar lagen jämställdheten mellan kvinnor och män samt flickor och poj-
kar inom motion och idrott. (RP 19/2014.)

Lagen syftar till att främja

1. olika befolkningsgruppers möjlighet att röra på sig och utöva 
motion och idrott,

2. befolkningens välfärd och hälsa,
3. upprätthållande och förbättrande av den fysiska funktionsförmågan,
4. barns och ungas uppväxt och utveckling,
5. medborgarverksamhet inom idrotten, medräknat 

föreningsverksamhet,
6. elitidrott,
7. ärlighet och etiska principer inom idrott och elitidrott,
8. minskande av ojämlikhet inom motion och idrott.
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Syftet verkställs med utgångspunkt i jämställdhet, likvärdighet, samhörighet, kulturell 
mångfald, sunda levnadsvanor samt respekt för miljön och hållbar utveckling.

Främjandet av jämställdheten nämns också i 12 § i idrottslagen, som handlar om kriterier-
na för beviljande av statsunderstöd till organisationer. Enligt lagen beaktas vid prövningen 
av statsunderstödets belopp arten av den verksamhet som organisationen bedriver, verk-
samhetens omfattning och samhälleliga verkningar, hur organisationen förverkligar de 
syften som avses i den föreslagna lagen, hur den beaktar idrottens etiska principer och de 
internationella bestämmelser som är bindande för Finland och på vilket sätt organisatio-
nen främjar likvärdighet och jämlikhet.

2.3 Regeringens jämställdhetsprogram

Regeringens jämställdhetsprogram 2016–2019 (SHM 2016a) samlar statsminister Juha 
Sipiläs regerings målsättningar och åtgärder för att främja jämställdheten mellan könen. 
Programmet är ett redskap för koordinering av jämställdhetspolitiken inom statsrådet, och 
det innehåller åtgärder för samtliga ministerier. Man har strävat efter att bygga upp pro-
grammet så att det förutom åtgärderna som förbättrar kvinnors och mäns ställning även 
inför jämställdhetsmål i betydande samhälleliga reformer och spetsprojekt. Programmet är 
regeringens sjätte jämställdhetsprogram i Finland. I samband med publiceringen av reger-
ingens jämställdhetsprogram ville man betona att jämställdheten inte är någon självklar-
het utan att man måste arbeta planmässigt och målmedvetet för att stärka och bevara den.

I regeringens jämställdhetsprogram ges alla ministerier i uppgift att utreda de centrala 
utmaningarna gällande jämställdhet inom sitt eget politiska område. Ministerierna upp-
manas att trygga de operativa jämställdhetsgruppernas arbetsmöjligheter. En analys av 
könskonsekvenser ska inkluderas i lagberedningen. Ministerierna ska fortsätta att gemen-
samt utveckla integreringen av jämställdhet bland annat i de operativa jämställdhetsgrup-
pernas nätverk. Alla ministerier ska se till att information specificerad enligt kön produce-
ras inom deras förvaltningsområden, och att denna information används som grund för 
beredningsarbete och beslutsfattande. (SHM 2016a.)

I jämställdhetsprogrammets fjärde kapitel presenteras som mål för främjandet av jäm-
ställdheten att ”Byggnaden av idrottsplatser styrs så att båda könen beaktas. Jämställdhe-
ten mellan könen beaktas allt mer i kriterierna för beviljandet av allmänna understöd till 
idrottsorganisationer och övriga statsunderstöd för idrott. Statens idrottsråd utvärderar 
förverkligandet av jämställdheten och likabehandlingen.” (SHM 2016a.)
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I jämställdhetsprogrammet ges riktlinjer för att jämställdhetsperspektivet ska beaktas i 
centrala samhälleliga och administrativa reformer, såsom regeringens spetsprojekt. Minis-
terierna säkerställer att man strävar efter att fastställa jämställdhetsmål i spetsprojekten, 
att könskonsekvenserna bedöms i reformens olika skeden och att effekterna för jämställd-
heten mellan könen rapporteras. Dessutom garanteras en tillräcklig jämställdhetskompe-
tens. Regeringen bedömer könskonsekvenserna av sina projekt. Motion och idrott ingår i 
flera spetsprojekt. Mest synligt ingår de i undervisnings- och kulturministeriets spetspro-
jekt för kompetens och utbildning ”Nya inlärningsmiljöer och digitala material för grund-
skolorna”, som delvis fokuserar på att göra programmet Skolan i rörelse riksomfattande. 
Motion och idrott ingår också i social- och hälsovårdsministeriets spetsprojekt för välfärd 
och hälsa ”Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre.” Ministerierna har 
lämnat de första utredningarna av spetsprojektens jämställdhetsåtgärder till regeringen 
under hösten 2017.

Utöver jämställdhetslagen och regeringens jämställdhetsprogram är också statsrådets 
redogörelse om jämställdheten mellan kvinnor och män från 2010 en viktig handling 
som stakar ut den nationella jämställdhetspolitiken. Redogörelsen sätter upp riktlinjer för 
jämställdheten mellan kvinnor och män fram till 2020. I handlingen beskrivs regeringar-
nas centrala mål med fokus på bland annat en ökning av andelen kvinnor bland besluts-
fattarna, jämställdhetsfrågor i arbetslivet och inom utbildningen, jämnare fördelning av 
familjeledigheter samt förebyggande av våld mot kvinnor. I samband med behandlingen 
av redogörelsen förutsatte riksdagen att en mellanrapport skulle lämnas till arbetslivs- och 
jämställdhetsutskottet 2016. Rapporten publicerades i början av 2017. I mellanrapporten 
(SHM 2017a) beskrivs hur målen uppnåtts inom sju olika delområden. Enligt rapporten har 
framsteg gjorts på flera områden under 2011–2016, såsom i fråga om jämställdhetspla-
nerna på arbetsplatserna och att centret för jämställdhetsinformation Minnas verksamhet 
har etablerats och är en viktig källa till information om jämställdhet. I andra fall har inga 
framsteg gjorts, såsom i fråga om diskriminering på grund av graviditet eller familjeledig-
het, eller beaktande av minoriteters och mäns speciella behov i samband med utveckling 
av tjänster. I mellanrapporten uttrycker man oro för att jämställdhetsarbetet på kommunal 
och regional nivå inte har utvecklats på önskat sätt på grund av de begränsade resurserna. 
I rapporten noteras att jämställdhetsperspektivet ska inkluderas i omfattande strukturella 
reformer, såsom landskaps- och vårdreformen.

2.4 Internationella förpliktelser och rekommendationer

EU-kommissionens expertgrupps förslag om strategiska åtgärder för att uppnå målet om jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män inom idrotten 2014–2020 godkändes den 18 februari 2014. 
Förslaget utgick från observationer av att kvinnor och flickor inte motionerar och idrottar lika 
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mycket som män och pojkar samt att andelen kvinnor i ledande ställning inom idrotten fort-
farande är liten. Däremot betraktades som ett framsteg att både kvinnor och män tävlade i 
alla grenar vid OS i London 2012 och att 24 av de 115 ledamöterna i Internationella olympiska 
kommittén var kvinnor.

Som grund för de strategiska åtgärderna i handlingen uppgavs målet att locka fler utöva-
re och kunder till idrotten samt att erbjuda stöd, förbättra servicenivån, främja säkerheten 
inom idrotten, minska bortfallet av flickor från idrotten och att på så sätt skapa hälsoförde-
lar och främja ekonomin inom olika sektorer, såsom sportmedierna. Som en särskild upp-
gift betraktades att ingripa i könsrelaterat våld och trakasserier. Enligt handlingen kan en 
öppen, hållbar och trygg miljö förebygga trakasserier och utnyttjande, samtidigt som den 
motverkar ogrundade anklagelser. Ett effektivt ingripande anses kräva nationella strate-
gier i alla EU:s medlemsstater. (Gender Equality in Sport 2014.)

Europarådets rekommendation om integrering av jämställdhetsperspektivet inom idrot-
ten godkändes den 21 januari 2015. I rekommendationen noteras som en utgångspunkt 
att bygga upp och främja sports-for-all kulturen i samhället. Motiveringen är att motion 
och idrott lär flickor och pojkar rent spel, respekt för andra, respekt för regler, laganda, to-
lerans och ansvar. Alla dessa egenskaper bidrar till att fostra ett ansvarstagande medbor-
garskap.

I synnerhet Europarådet uppmuntrar medlemsländernas regeringar att bedöma sitt lands 
idrottslagstiftning, den idrottspolitik som bedrivs, jämställdhetsåtgärderna och deras re-
sultat samt att göra bedömningar av könskonsekvenserna och rapportera dem till Europa- 
rådets organ, att fastställa jämställdhet som ett av kriterierna för att bevilja organisatio-
nerna understöd, att starta framför allt nationella program för samarbetet mellan olika 
ministerier och förvaltningsområden och att ytterligare säkerställa att all statistikföring 
som gäller ämnet har indelats enligt kön. Separat uppmanas länderna också att identifiera 
skillnader i fråga om vilka orsaker som leder till att män och kvinnor eller flickor och pojkar 
slutar motionera och idrotta. (Council of Europe 2015.) Europarådet har startat initiativet 
Balance in sport i syfte att främja rekommendationen. Initiativet är inriktat på att ingå avtal 
om indikatorer på jämställdhet samt på att systematiskt samla in och publicera informa-
tion. (EPAS 2017.)

Kvinnoidrottsnätverket IWG (International Working Group on Women and Sport) publice-
rade slutsatser och rekommendationer från sin konferens i Helsingfors den 14 juni 2014. 
Man hade utgått från hälsofrämjande motion och hur den kan stödjas bland flickor och 
kvinnor i olika skeden i livet samt speciell fokus på åtgärder för att förebygga ätstörning-
ar och idrottsskador. Även IWG noterade behovet av att producera idrottsstatistik som är 
indelad enligt kön samt att beakta jämställdhetsperspektivet i samband med fördelningen 
av resurser. IWG förutsatte också att regeringar och organisationer rapporterar informa-
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tion och forskningsresultat som samlats in om jämställdheten inom idrotten samt delar 
med sig av sin bästa praxis och sina metoder. IWG konstaterade vidare att mentorskap och 
utbildning är förutsättningar för att andelen kvinnliga tränare och domare ska kunna ökas. 
(IWG 2014a.) Samtidigt publicerade IWG också den uppdaterade deklarationen Brighton 
Plus Helsinki, med en förteckning över de viktigaste multi- och transnationella avtalen, 
deklarationerna, resolutionerna, rekommendationerna samt anvisningarna som de olika 
staterna och regeringarna bör kräva att nationella aktörer inom motion och idrott följer. 
(IWG 2014b.)
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3 Fysisk aktivitet och kondition
Teknikutvecklingen har fört med sig nya, objektiva metoder för mätning av fysisk aktivi-
tet, som är exaktare och mer tillförlitliga än någonsin tidigare (t.ex. Aittasalo m.fl. 2015; 
Vähä-Ypyä m.fl. 2015). Detta möjliggör en exaktare tolkning av skillnaderna mellan könen 
på olika nivåer av fysisk aktivitet. Med hjälp av aktivitetsmätare kan man utöver aktiviteten 
också mäta mängden stillasittande, som man under de senaste åren har fört kampanjer för 
att minska på (t.ex. SHM 2015). Tack vare dessa objektiva metoder har man under de se-
naste åren fått mängder av information i synnerhet om fysisk aktivitet hos barn och unga. 
Resultaten rapporteras relativt allmänt per kön.

Resultaten av forskningen i fysisk aktivitet jämförs ofta med de nationella motionsrekom-
mendationerna: hur stor del av barn, unga eller vuxna motionerar i enlighet med rekom-
mendationerna. De nationella motionsrekommendationerna är samma för båda könen. 
Enligt motionsrekommendationen för barn i skolåldern borde ”alla 7–18-åringar röra på 
sig mångsidigt och på ett åldersanpassat sätt minst 1–2 timmar dagligen” (undervisnings-
ministeriet och Ung i Finland 2008, 6). Genom att motionera mer än rekommendationen 
uppmanar till ökar också hälsofördelarna, eftersom motionsrekommendationen fastställer 
minimimängden rask motion som krävs för att upprätthålla hälsan. I rekommendationen 
ges anvisningar om att inkludera ansträngande motion varje dag. Ansträngande motion, 
där man tydligt blir andfådd och pulsen höjs märkbart, genomförs i allmänhet i korta peri-
oder bland barn. (Undervisningsministeriet och Ung i Finland 2008.) Världshälsoorganisa-
tionen (World Health Organization 2010) fastställer i sin motionsrekommendation samma 
minimimängd motion, det vill säga en timme rask motion dagligen, som de finländska 
rekommendationerna. WHO rekommenderar dessutom ansträngande motion minst tre 
gånger i veckan.

Rekommendationer för fysisk aktivitet under de första åren publicerandes 2016 (UKM 
2016a). För barn under åtta år rekommenderas minst tre timmar mångsidig fysisk aktivitet 
dagligen. De tre timmarna av fysisk aktivitet ska enligt rekommendationen bestå av mång-
sidig fysisk aktivitet av varierande intensitet: lätt motion och rask utevistelse samt mycket 
fartfylld fysisk aktivitet. (UKM 2016b.)
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För vuxna i åldern 18–64 år är rekommendation för hälsofrämjande motion följande:  
1) motion som förbättrar uthållighetskonditionen 2 h 30 min rask motion eller 1 h 15 min 
ansträngande motion i veckan samt 2) motion som förbättrar muskelstyrkan samt ko-
ordination och balans minst två gånger i veckan. Motionsrekommendationen för över 
65-åringar betonar dessutom bevarandet av muskelstyrka och balans: 1) regelbunden mo-
tion under flera dagar i veckan, totalt minst 2 h 30 min raskt eller 1 h 15 min ansträngan-
de samt 2) träning av muskelstyrka, balans och rörlighet minst två gånger i veckan. (God 
medicinsk praxis 2016.)

3.1 Barn och unga

Barns och ungas fysiska aktivitet analyseras och följs upp i minst fyra riksomfattande un-
dersökningar: LIITU-undersökningen av barns och ungdomars motions- och idrottsvanor 
i Finland vartannat år, WHO-Skolelevstudien vart fjärde år, enkäten Hälsa i skolan vartan-
nat år samt undersökningen av ungdomars fritid vartannat år. På senare år har man också 
fått riksomfattande information om barns och ungas motionsvanor genom uppföljning 
och analys inom programmet Skolan i rörelse. I regel har bedömningen av mängden fysisk 
aktivitet i undersökningarna grundat sig på barnens och ungdomarnas bedömning i en-
käter, men i undersökningarna LIITU och Skolan i rörelse har den fysiska aktiviteten också 
mätts med aktivitetsmätare och all information är tillgänglig indelad enligt kön.

LIITU-undersökningen, som genomfördes första gången 2014 och andra gången 2016, är 
för närvarande det mest omfattande nationella undersökningsmaterialet som objektivt 
mäter barns och ungdomars fysiska aktivitet. Undersökningen genomförs varannan gång 
i samband med WHO-Skolelevstudien och varannan gång som en fristående undersök-
ning. Resultaten ger information om trender i motionsvanorna hos barn och unga i årskurs 
3, 5, 7 och 9 (9-, 11-, 13- och 15-åringar). (Kokko m.fl. 2016.) LIITU-undersökningen tillgo-
doser det behov som på 2000-talet identifierade såväl inom statsförvaltningen som på 
forskningsfältet: det finns inte tillräckligt mycket uppföljningsinformation på riksnivå om 
mängden motion, kvaliteten och trenderna bland barn och unga. Informationen är splitt-
rad och uppgifter saknas, vilket upplevs ha försvårat också det idrottspolitiska beslutsfat-
tandet (t.ex. Korjus & Paajanen 2016). I LIITU-undersökningen samlar man information om 
mängden motion och idrott bland barn och unga, idrotts- och motionsplatser, motiv, be-
tydelser, upplevelser och metoder, hinder för motion, skolidrott, idrottsföreningsverksam-
het samt idrottsskador. Genom att kombinera enkätundersökningen med objektiv aktivi-
tetsmätning får man en bättre uppfattning om nuläget för barns och ungdomars motions- 
och idrottsvanor.
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Nedan presenteras resultaten av forskningen i fysisk aktivitet och idrottshobbyer bland 
flickor och pojkar utifrån den senaste informationen som publicerats av LIITU-undersök-
ningen och programmet Skolan i rörelse. Utöver det noteras resultat med anknytning till 
flickors och pojkars motions- och idrottsvanor utifrån andra enkätundersökningar.

Fysisk aktivitet bland flickor och pojkar mätt med aktivitetsmätare
I LIITU-undersökningen våren 2016 mättes barns och ungas stillasittande och fysiska akti-
vitet med en aktivitetsmätare som deltagarna i undersökningen bar på höften i en vecka 
(7 dagar) under den vakna tiden. Mätaren, som är ungefär lika stor som en tändsticksask, 
fästes med i ett elastiskt bälte, som barnen och ungdomarna spände fast runt höften när 
de vaknade på morgonen och tog av sig på kvällen när de gick och lade sig. Mätaren bars 
inte heller vid dusch eller bad. Variablerna som beskriver fysisk aktivitet och stillasittan-
de beräknades med hjälp av sex sekunder långa analysperioder (epoch). Av stillasittandet 
identifierades att sitta, ligga och stå, medan den fysiska aktiviteten delades in i tre klasser 
enligt intensiteten: lätt, rask och ansträngande (Suni m.fl. 2014). Som variabler för stilla-
sittande och fysisk aktivitet användes att stillasittande/-liggande, stillastående och olika 
genomsnitt av aktivitetsmätarens användningstid för fysisk aktivitet med olika intensitet. 
Man analyserade också de dagliga medelvärdena för den totala mängden stillasittande 
och fysisk aktivitet av olika typer samt hur många steg barnen och ungdomarna tog i ge-
nomsnitt under en dag. (Husu m.fl. 2016a, 16.)

Mätarmaterialet mätte den fysiska aktiviteten hos 3 274 elever, av vilka 57 procent var 
flickor. Av dem hade 90 procent (n=2 931, 59 procent flickor) använt mätaren under minst 
fyra dagar, åtminstone tio timmar om dagen, vilken i undersökningen betraktades som till-
räckligt för att beskriva mängden stillasittande och fysisk aktivitet under den vakna tiden. 
I genomsnitt bar barnen och ungdomarna aktivitetsmätare 14 timmar om dagen. (Husu 
m.fl. 2016a, 17.)

Enligt den uppmätta informationen tillbringade både flickor och pojkar i genomsnitt hälf-
ten av den vakna tiden sittande eller liggande (figur 1). Pojkarna tillbringade litet mer tid 
sittande och liggande än flickorna. Resultaten visade att flickorna tillbringade litet mer tid 
stående än pojkarna. Andelen stående ökande något i de äldre åldersgrupperna, särskilt 
bland flickorna.  Största delen av flickornas och pojkarnas fysiska aktivitet var lätt. Flickor-
na hade en något större andel lätt fysisk aktivitet än pojkarna, men i de äldre åldersgrup-
perna utjämnades skillnaden. En större andel rask och ansträngande fysisk aktivitet upp-
mättes för pojkarna än för flickorna i alla åldersgrupper. Bland 15-åriga flickor var andelen 
ansträngande fysisk aktivitet mindre än en procent av den vakna tiden. (Husu m.fl. 2016a, 
18.)
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Figur 1. Genomsnittliga andelar av pojkars och flickors stillasittande och fysisk aktivitet under den 
vakna tiden per åldersgrupp (n = 2 931) (%) i LIITU-undersökningen. (Husu m.fl. 2016a.)

Undersökningar och uppföljningar i programmet Skolan i rörelse mätte under perioden 
2010–2015 totalt 1 186 elevers (45 procent pojkar, 55 procent flickor) fysiska aktivitet med 
hjälp av aktivitetsmätaren ActiGraph, som bärs på höften (Tammelin m.fl. 2015). Med 
hjälp av mätresultaten beräknades mängden stillasittande, det vill säga den fysiskt inakti-
va tiden, samt fysisk aktivitet av olika intensitet under hela dagen samt under skoldagen. I 
undersökningen definierades den fysiska aktivitetens olika intensitetsområden (fysiskt in-
aktiv tid samt lätt och rask fysisk aktivitet) med hjälp av Evensons m.fl. (2008) gränsvärden 
(Tammelin m.fl. 2013).

Enligt resultaten som uppmättes med aktivitetsmätarna minskar elevernas fysiska aktivitet 
med åldern och bland flickorna uppmättes en mindre mängd rask fysisk aktivitet än bland 
pojkarna på alla årskurser (figur 2). Skillnaden mellan flickor och pojkar i fråga om mäng-
den rask fysisk aktivitet var tydlig i lågstadiet, men mindre och inte statistiskt signifikant i 
de högre årskurserna. (Tammelin m.fl. 2015.)

Figur 2. Mängden rask fysisk aktivitet som uppmätts med aktivitetsmätare under hela dagen (min/
dag) (Tammelin m.fl. 2015).  
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Mängden fysiskt inaktiv tid ökar med åldern (figur 3). Mest fysiskt inaktiv tid, mer än 
åtta timmar av den vakna tiden, uppmättes bland högstadieeleverna. Bland flickorna 
uppmättes mer fysiskt inaktiv tid under dagen än bland pojkarna. I årskurs 1–3 var 
skillnaden mellan flickor och pojkar inte statistiskt signifikant, men i årskurs 4–9 var 
skillnaden mellan könen statistiskt signifikant. Minst fysiskt inaktiv tid uppmättes bland 
pojkarna i årskurs 1–3: 5,2 timmar om dagen. (Tammelin m.fl. 2015.)
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Figur 3.  Mängden fysiskt inaktiv tid bland pojkar och flickor som uppmätts med aktivitetsmätare 
under dagen (timmar/dag) (Tammelin m.fl. 2015). 

Enligt uppgifterna som uppmätts i LIITU-undersökningen nådde en tredjedel (34 pro-
cent) av barnen och ungdomarna motionsrekommendationen, det vill säga rask eller an-
strängande fysisk aktivitet i minst 60 minuter varje dag under mätningen (figur 4). I alla 
de åldersgrupper som granskades var antalet pojkar som nådde rekommendationens mål 
större än antalet flickor. En minskning av mängden fysisk aktivitet med åldern syntes tyd-
ligt bland både flickor och pojkar. Färre än var tionde av de 15-åriga flickorna som deltog i 
undersökningen var fysiskt aktiv i en timme dagligen. (Husu m.fl. 2016a, 21.)
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Figur 4. Andelar flickor och pojkar som nådde motionsrekommendationen (minst 60 minuter 
rask/ansträngande fysisk aktivitet varje dag under mätningen) (n = 2931) (%) enligt de objektiva 
mätningarna i LIITU-undersökningen (Husu m.fl. 2016a).  
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Enligt mätningarna i programmet Skolan i rörelse nådde 40 procent av flickorna och 59 
procent av pojkarna på lågstadiet motionsrekommendationen, medan motsvarande siff-
ror för flickor och pojkar på högstadiet var 16 procent och 22 procent. Resultaten avviker 
något från resultaten av LIITU-undersökningen, där man använde andra kriterier för att nå 
rekommendationen. I LIITU-undersökningen ansågs elever ha nått rekommendationen 
när en hel timme fysisk aktivitet hade uppmätts för varje dag under mätningen. I program-
met Skolan i rörelse ansågs elever ha nått rekommendationen när genomsnittet av alla 
fysisk aktivitet under sju dagar översteg en timme.

Det är svårt att jämföra resultaten av LIITU-undersökningen med andra internationella el-
ler nationella objektiva mätningar på grund av skillnaderna i fråga om analysen av materi-
alet från aktivitetsmätarna. Metoden och sättet att beräkna resultaten i LIITU-undersök-
ningen har tidigare använts för barn och unga endast i den regionalt avgränsade Skolan i 
rörelse-undersökningen i Nådendal (Husu m.fl. 2016b). ActiGraph-mätaren används myck-
et i internationell forskning och användningen av den gör resultaten jämförbara. Exempel-
vis den fysiska aktiviteten bland elever i årskurs 1–3 (6–8-åringar) i finländska och ameri-
kanska skolor har jämförts med ActiGraph-mätare (Yli-Piipari m.fl. 2016). I undersökningen 
uppmättes mer rask eller ansträngande fysisk aktivitet (MVPA) bland pojkarna än bland 
flickorna i materialet från både Finland och USA. I fråga om lätt fysisk aktivitet var skillna-
den mellan könen inte statistiskt signifikant. I båda länderna uppmättes mer fysiskt inaktiv 
tid bland flickorna än bland pojkarna. Bland de finländska flickorna och pojkarna uppmät-
tes en större andel av tiden som användes till fysisk aktivitet under skoldagen än bland de 
amerikanska flickorna och pojkarna. (Yli-Piipari m.fl. 2016.)

Mängder av ny information om den fysiska aktiviteten bland barn under skolåldern har 
samlats in de senaste åren. I Finland pågår flera undersökningar bland barn i förskoleål-
dern, såsom forskningsprojektet Taitavat tenavat (Begåvade barn) vid Jyväskylä univer-
sitet, Folkhälsans projekt DAGIS samt undersökningen Nycklarna till en god uppväxt vid 
Åbo center för barn- och ungdomsforskning, som följer barnens och familjernas välbefin-
nande och barnens motoriska färdigheter. I den första internationella publikationen som 
gällde fysisk aktivitet (Matarma m.fl. 2016) inom ramen för undersökningen Nycklarna till 
en god uppväxt, utreddes mängden objektivt uppmätt fysisk aktivitet bland 5–6-åring-
ar med ett litet undersökningsmaterial (62 pojkar, 78 flickor). En något större andel rask 
motion uppmättes bland pojkarna än bland flickorna (6,5 procent respektive 5,6 procent). 
I fråga om lätt eller ansträngande fysisk aktivitet visade resultaten inga skillnader mellan 
flickor och pojkar.

I sin avhandling studerade Soini (2015) den fysiska aktiviteten hos treåringar med hjälp av 
ActiGraph-aktivitetsmätare och observationsmetoden OSRAC-P. Bland barn under skolål-
dern är det svårt att mäta den fysiska aktiviteten på grund av dess spontanitet och oför-
utsägbarhet (bl.a. Cliff m.fl. 2009; Oliver m.fl. 2007; Pate m.fl. 2010; Trost 2007), och för att 
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få tillförlitliga resultat rekommenderas att flera olika subjektiva och objektiva mätmetoder 
används parallellt. I Soinis undersökning deltog 48 pojkar och 48 flickor under hösten 2010 
(augusti–oktober) samt 50 pojkar och 44 flickor under vintern 2011 (januari–februari).

 Enligt Soini (2015) var barnens fysiska aktivitet under dagen på daghem till största delen 
mycket lätt och endast cirka två procent av observationerna omfattade lek som var minst 
rimligt ansträngande (Soini m.fl. 2014b). Redan bland treåringarna syntes skillnader mel-
lan könen i och med att pojkarna var mer fysiskt aktiva än flickorna. Pojkarnas fysiska akti-
vitet var mer ansträngande än flickornas och skillnaderna mellan könen framhävdes i syn-
nerhet på vintern (Soini m.fl. 2014a) samt under dagen på daghem (Soini m.fl. 2014c). Hos 
endast ett fåtal av treåringarna uppmättes rask fysisk aktivitet i två timmar dagligen, vilket 
var målet enligt Motionsrekommendationer för förskoleverksamheten 2005. I synnerhet 
bland små barn är det svårt att jämföra hur många som nått rekommendationerna i olika 
undersökningar, eftersom olika kriterier och gränsvärden har använts för aktivitetsmätarna 
(Soini 2015).

Fysisk aktivitet bland flickor och pojkar i enkäterna
Enkäten Hälsa i skolan, som genomförs av Institutet för hälsa och välfärd (THL), produce-
rar uppföljningsinformation på riksnivå om barns och ungas välbefinnande. Som indikator 
på fysisk aktivitet har sedan 1996 använts frågan ”Hur många timmar i veckan brukar du i 
vanliga fall träna på din fritid så att du blir andfådd och svettig?”. Svarsalternativen är: inte 
alls, ca 30 minuter, ca 1 timme, ca 2–3 timmar, ca 4–6 timmar och ca 7 timmar eller mera. 
Till rapporteringen om enkäten Hälsa i skolan har som indikator valts andelen unga som 
är fysiskt aktiva på fritiden så att de blir andfådda eller svettiga i högst en timme i veckan. 
Det kan betraktas som andelen deltagare som är fysiskt inaktiva. Jämförbara data har sam-
lats in om elever i årskurs 8–9 sedan 1996, om gymnasister sedan 1999 och om studerande 
vid yrkesläroanstalter sedan 2008. Lågstadieelever i årskurs 4–5 och deras vårdnadshavare 
har deltagit sedan 2017. Alla resultat av enkäten Hälsa i skolan rapporteras enligt kön.

Enligt enkäten Hälsa i skolan från 2017 (Institutet för hälsa och välfärd THL 2017) tränar 
24 procent av pojkarna och 23 procent av flickorna i årskurs 8–9 på fritiden så att de blir 
andfådda eller svettiga i högst en timme i veckan (figur 5). Bland gymnasisterna är ande-
len pojkar 22 procent och andelen flickor 23 procent, och bland studerande vid yrkeläro-
anstalterna är andelen pojkar 37 procent och andelen flickor 41 procent. Den här andelen 
fysiskt inaktiva barn och unga minskade i alla åldersgrupper under perioden 2010–2015, 
det vill säga andelen inaktiva pojkar och flickor minskade. I den senaste enkäten från 2017 
ökande emellertid andelen fysiskt inaktiva något i alla grupper utom gymnasisterna. Skill-
naderna mellan könen i fråga om andelen fysiskt inaktiva har utjämnats under 2010-talet 
och är obetydliga i varje åldersgrupp.
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Figur 5. Andel fysiskt inaktiva: Andelen pojkar och flickor som uppger sig träna på fritiden så att 
de blir andfådda eller svettiga i högst en timme i veckan. Icke-standardiserade procentandelar av 
elever i grundskolans årskurser 8 och 9 samt första och andra årets studerande vid gymnasierna och 
yrkesläroanstalterna 2010/2011–2017. (Institutet för hälsa och välfärd THL 2017.)

År 2017 lades en andra fråga om fysisk aktivitet till enkäten Hälsa i skolan: ”Tänk på hur du 
rört på dig under de senaste sju dagarna. Under hur många dagar har du rört dig åtmins-
tone i en timme per dag?” och svarsalternativen var 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 dagar. Fråga ger 
andelen barn och unga som är fysiskt aktiva i enlighet med rekommendationen, det vill 
säga i minst en timme dagligen. Samma typ av formulering har använts också i WHO-Skol-
elevstudien och LIITU-undersökningarna. Frågan är ändå inte exakt lika formulerad i alla 
enkäter, vilket kan förklara skillnaderna mellan de olika undersökningarna.

Enligt enkäten Hälsa i skolan är 50 procent av pojkarna och 40 procent av flickorna i års-
kurs 4–5 (n=94 766) fysiskt aktiva i minst en timme dagligen i enlighet med motionsre-
kommendationen (tabell 1). Bland eleverna i årskurs 8–9 (n=72 115) nådde 23 procent av 
pojkarna och 16 procent av flickorna rekommendationen, bland gymnasisterna (n=34 674) 
16 procent av pojkarna och 11 procent av flickorna samt bland studerande vid yrkeshög-
skolor (n=30 568) 14 procent av pojkarna och 11 procent av flickorna.

Enligt enkäterna i LIITU-undersökningen (Kokko m.fl. 2016) (n=7 340) är 36 procent av 
pojkarna och 27 procent av flickorna (9–15 år) fysiskt aktiva i enlighet med rekommenda-
tionen, det vill säga i minst en timme dagligen. Liknande resultat gav WHO-Skolelevstu-
dien 2014, enligt vilken 33 procent av pojkarna och 23 procent av flickorna är fysiskt aktiva 
i enlighet med rekommendationen för 11–15-åringar (Tuloskortti 2016, 11). Fler pojkar än 
flickor når motionsrekommendationen (Kokko m.fl. 2016, 11).
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Tabell 1. Andelen pojkar och flickor som når motionsrekommendationen (%) enligt enkäterna. 

  Pojkar(%) Flickor (%)

lEnkäten Hälsa i skolan 2017 

åk 4–5 50 40

åk 8–9 23 16

gymnasister 16 11

yrkesskolelever 14 11

LIITU 2016

9–15  år 36 27

WHO -Skolelevstudie 2014

11–15  år 33 23

Utövandet av idrott och motion på egen hand har kartlagts i enkäten Hälsa i skolan sedan 
2015 med en flervalsfråga: ”Hur ofta gör du något av det följande utanför studiedagen?  
1) Jag idrottar eller motionerar på egen hand”. Svarsalternativ: 1) nästan varje dag, 2) varje 
vecka 3) varje månad, 4) mer sällan och 5) aldrig. Skillnaderna mellan könen i svaren är sta-
tistiskt signifikanta men inte avsevärda (figur 6). I alla åldersgrupper uppgav en något stör-
re andel av pojkarna än av flickorna att de idrottar och motionerar på egen hand nästan 
varje dag. På motsvarande sätt uppgav en något större andel av flickorna än av pojkarna 
att de idrottar och motionerar på egen hand varje vecka. Bland ungdomarna som idrottar 
och motionerar på egen hand nästan mer sällan än varje vecka var skillnaderna mellan kö-
nen obetydlig. (Institutet för hälsa och välfärd THL 2017.)

Figur 6. Idrott eller motion på egen hand enligt enkäten Hälsa i skolan (Institutet för hälsa och 
välfärd THL 2017).

I undersökningen om barns och ungdomars fritid kartläggs 7–29-åringars fritid, särskilt 
förhållandet till media, hobbyer och motion. Undersökningen är en fortsättning på pu-
blikationsserien som gick under namnet Undersökning om ungdomars fritid, vars namn 
uppdaterades i samband med att målgruppens nedre åldersgräns sänktes. I framtiden är 
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avsikten att inkludera också barn i förskoleåldern, eftersom forskarna som leder projektet 
anser att den empiriska kunskapen hos barn under skolåldern i Finland har hamnat i en 
skuggzon (Merikivi m.fl. 2016, 5). I undersökningen utreds hur regelbundet barn och ung-
domar motionerar eller idrottar, vilka grenar de sysslar med, hur och var de motionerar el-
ler idrottar samt varför de inte sysslar med motion eller idrott. Undersökningen om barns 
och ungdomars fritid genomförs i form av intervjuer, delvis per telefon. I intervjun ingår en 
separat fråga om kön och svarsalternativen är flicka/kvinna, pojke/man, annat eller vill inte 
svara. (Merikivi m.fl. 2016, 15). Alla resultat i undersökningen om barns och ungdomars fri-
tid har inte rapporterats enligt kön.

Enligt undersökningen om barns och ungdomars fritid (n=1 205) sysslar 93 procent av 
flickorna och 90 procent av pojkarna med någon typ av motion eller idrott på fritiden. 
Endast tre procent av flickorna och sex procent av pojkarna sysslar inte med eller vill Inte 
syssla med motion eller idrott. Enligt rapporten har utövandet av motion eller idrott ökat 
klart mellan 2012 och 2015, men forskarna konstaterar att resultaten angående motion 
och idrott som fås med hjälp av enkätundersökningen har visat sig vara begränsade samt 
att ökningen av antalet barn och ungdomar som sysslar med motion och idrott inte nöd-
vändigtvis beskriver en verklig ökning av den fysiska aktiviteten, utan att fler sysselsätt-
ningar än tidigare räknas som motion och idrott. (Merikivi m.fl. 2016, 77–78.)

Några signifikanta skillnader mellan könen i åldersgruppen 7–29 år finns inte i fråga om 
mängden motion och idrott per vecka som gör barnen och ungdomarna andfådda eller 
svettiga. Bland flickorna uppger sig 25 procent träna så att de blir andfådda eller svettiga 
dagligen i minst en halv timme. Motsvarande siffra bland pojkarna är 28 procent. Bland 
flickorna uppger sig sju procent och bland pojkarna nio procent träna så att de blir and-
fådda eller svettiga mer sällan än 1–2 gånger i veckan. (Merikivi m.fl. 2016, 79.)

Enligt undersökningen om barns och ungdomars fritid (2016) är löpning/joggning och 
cykling de två vanligaste motionsformerna bland flickor och pojkar i åldern 7–29 år. Bland 
flickorna kom friluftsliv/promenad och gym på tredje och fjärde plats, bland pojkarna för 
sin del fotboll och gym. Den tydligaste skillnaden mellan könen är fotbollens popularitet: 
20 procent av pojkarna och sju procent av flickorna uppgav att de ibland spelar fotboll. 
En annan tydligt könsrollsbunden idrottsgren är enligt rapporten innebandy: 14 procent 
av pojkarna uppgav att de ibland spelar innebandy, medan endast ett fåtal av flickorna 
nämnde grenen. Åldern spelar en viktig roll i hur populära olika grenar är bland både poj-
kar och flickor. Cykling, friluftsliv och promenad verkar vara populära motionsformer un-
der hela barndomen och ungdomen (Merikivi m.fl. 2016, 90–93).

Enligt undersökningen om barns och ungdomars fritid har det skett förändringar i bar-
nens och de ungas motionsvanor mellan enkäterna 2012 och 2015. Enligt forskarna beror 
det på att traditionella motionsformer håller på att förlora sin ställning och nya grenar 
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dyker upp i deras ställe, såsom att dansa, hoppa på trampolin samt åka skateboard och 
sparkcykel. Samtidigt upprepas att det är svårt att dra långtgående slutsatser av resulta-
ten, eftersom det också kan handla om att begreppet motion och idrott har utvidgats. 
(Merikivi m.fl. 2016, 7.)

I LIITU-undersökningen från 2016 ställdes en fråga om vilka idrottsanläggningar barn och 
unga använder. Klassificeringen av dessa grundade sig på den riksomfattande databasen 
över idrottsanläggningar LIPAS. Enligt enkätsvaren motionerar både flickor (75 procent) 
och pojkar (67 procent) allra mest på lederna för gång-, cykel- och mopedtrafik (figur 7) 
(Suomi m.fl. 2016). Pojkarna använder motionssalar, utomhusplaner och skolornas gårdar 
mer än flickorna, som föredrar att motionera i naturen.

 

Figur 7. Platser där flickor och pojkar motionerar utanför skoltid på fritiden cirka en gång i veckan 
eller oftare enligt LIITU-undersökningen (Suomi m.fl. 2016). 

År 2016 sammanställdes ett styrkort om motion och idrott bland barn och unga och främ-
jandet av den (Tammelin m.fl. 2016; Tuloskortti 2016). Styrkortet sammanställdes som en 
del av ett internationellt projekt, där totalt 38 länder samlade in motsvarande information 
om motion och idrott bland barn och unga i sitt land. Man granskade motion och idrott 
bland barn och unga som helhet genom följande tio delområden: fysisk aktivitet som hel-
het, sittande och stillastående, småbarnspedagogiken, skolan, aktiva färder, motion och lek 
på eget initiativ, familj och kamrater, organiserad motion och idrott, beslut på kommunal 
nivå, den byggda miljön samt åtgärder på riksnivå. Granskning av resultaten indelade enligt 
kön var en grundprincip för Finlands styrkort. Alliansen Active Healthy Kids Global Alliance, 
som hade startat det internationella styrkortsprojektet, gav inga anvisningar till de delta-
gande länderna om att resultaten skulle granskas enligt kön, men nästan alla deltagarländer 
hade beaktat könsperspektivet i sina styrkort. Enligt resultaten är det ett globalt fenomen 
att pojkar är mer fysiskt aktiva än flickor. Det syns bland annat i resultaten för fysisk aktivitet 
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som helhet, organiserad motion och idrott, aktiva färder samt motion på eget initiativ. (Tu-
loskortti 2016.)(Report Card 2016.)

Flickors och pojkars fysiska funktionsförmåga
Som en del av uppföljningarna av programmet Skolan i rörelse gjordes under perioden 
2013–2015 Move!-mätningar av barns och ungas fysiska funktionsförmåga i nio skolor. Cir-
ka 1 500 elever deltog i mätningarna. Mätningarna bestod av fyra delar med likadana mät-
ningar för flickor och pojkar: 20 meters skyttellöpning för mätning av uthållighet, höjning 
av överkroppen, 5-steg utan ansats och rörlighetsmätningar. (Sääkslahti m.fl. 2015.) För två 
av delmätningarna (armpress och kast-och-lyra-kombination) var anvisningarna olika för 
flickor och pojkar. Enligt de tidigare resultaten visade undersökningsmaterialet att de fysi-
kaliska egenskaperna i genomsnitt var bättre hos de äldre eleverna än hos de yngre, samt 
bättre bland pojkarna än bland flickorna (Malina m.fl. 2004). Ett undantag utgjorde rörlig-
heten, där flickornas resultat var bättre än pojkarnas.

Det omfattande undersökningsmaterialet användes för forskning, men också som stöd när 
uppföljningssystemet för fysisk funktionsförmåga (Move!) togs i bruk. Uppföljningssyste-
met för fysisk funktionsförmåga togs i bruk i hela landet hösten 2016 och från och med 2018 
deltar alla elever i årskurserna 5 och 8 i grundskolan. Move! producerar bland annat informa-
tion om elevernas fysiska funktionsförmåga som kan användas i de omfattande hälsounder-
sökningarna som görs i årskurserna 5 och 8. Uppföljningen inkluderar bland annat mätning-
ar av den fysiska funktionsförmågan som görs i skolorna, individuell respons som ges av 
läraren och hälsovårdaren samt datainsamlingssystemet Harava där hela det riksomfattande 
materialet samlas. Referensvärden beräknades ur materialet från uppföljningsundersök-
ningen Oppilaiden liikunta ja hyvinvointi för Move!-systemets responssektion. Separata refe-
rensvärden har beräknats för flickor och pojkar samt för de olika åldersgrupperna..

3.2 Fysisk aktivitet under skoldagen

Skolan är en viktig faktor som styr barns och ungdomars fysiska aktivitet. Undersökningen 
i programmet Skolan i rörelse granskar elevernas fysiska aktivitet separat under skolda-
gen och under hela dagen (Tammelin m.fl. 2015). I genomsnitt en tredjedel (34 procent) 
av dagens raska fysiska aktivitet sker under skoldagen. Bland fysiskt inaktiva elever sker 
nästan hälften under skoldagen (42 procent). Av det dagliga stillasittandet sker 47 procent 
i skolan.

Pojkar är klart mer fysiskt aktiva under skoldagen än flickorna. Pojkar i årskurs 1–3 är mest 
fysiskt aktiva under skoldagen (figur 8). Minst fysiskt aktiva är flickorna i årskurs 7–9. Skill-
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naden mellan könen är störst i årskurs 4–6, då pojkarna är fysiskt aktiva i genomsnitt 1,3 
minuter i timmen mer än flickorna. (Tammelin m.fl. 2015.)

Figur 8. Mängden rask fysisk aktivitet hos flickor och pojkar under skoldagen (min/timme) 
(Tammelin m.fl. 2015).

Flickorna i alla åldersgrupper tillbringade mer stillasittande tid under skoldagen än 
pojkarna (figur 9) (Tammelin m.fl. 2015). I årskurs 1–3 är skillnaden mellan könen två 
minuter i timmen och i årskurs 4–9 fyra minuter i timmen.

Figur 9. Mängden stillasittande tid hos flickor och pojkar under skoldagen (min/timme) (Tammelin 
m.fl. 2015). 

Yli-Piipari m.fl. (2016) har jämfört den fysiska aktiviteten hos finländska och amerikanska 
barn i årskurs 1–3 (6–8-åringar) under skoldagar med gymnastiklektioner och andra skol-
dagar. I båda länderna uppmättes mer fysiskt inaktiv tid bland flickorna än bland pojkar-
na, och skillnaderna mellan könen var desamma under skoldagar med gymnastiklektioner 
och andra skoldagar. I båda länderna uppmättes mer rask och ansträngande fysisk aktivi-
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tet bland både flickor och pojkar under skoldagar med gymnastiklektioner jämfört med 
skoldagar utan gymnastiklektioner. (Yli-Piipari m.fl. 2016.)

Fysisk aktivitet under raster
Barn och unga tillbringar flera timmar varje vecka på rast, så fysisk aktivitet under raster-
na kan utgöra en avsevärd del av skolelevernas totala fysiska aktivitet. Deltagandet i fysisk 
aktivitet under rasterna hänför sig till de sociala faktorer som flickor och pojkar upplever i 
skolan, såsom kamratförhållanden och känslan av samhörighet samt stämningen i skolan 
(Haapala m.fl. 2014).

I LIITU-undersökningen utreds den fysiska aktiviteten under rasterna med tre frågor (Raja-
la m.fl. 2016). Svar på var eleverna tillbringar rasterna får man genom att fråga om elever-
na tillbringar rasterna inomhus eller ute. Den fysiska aktiviteten under rasterna utreds med 
hjälp av två flervalsfrågor angående vad flickorna och pojkarna vanligtvis gör i skolan på 
rasterna. Resultaten har rapporterats enligt årskursnivå och kön.

Skillnaden mellan pojkarna och flickorna var obetydlig i fråga om var de tillbringar raster-
na. Nästan alla flickor och pojkar på lågstadiet tillbringar rasterna ute. Av eleverna i årskurs 
7 tillbringade 55 procent av pojkarna och 45 procent av flickorna sina raster ute. Av elev-
erna i årskurs 9 tillbringade 46 procent av pojkarna och 41 procent av flickorna sina raster 
ute. (Rajala m.fl. 2016, 46.)

Sittandet under rasterna granskades separat för ute- och innerasterna. Under uteraster-
na satt högstadieeleverna betydligt mer än lågstadieeleverna. Skillnaden mellan pojkarna 
och flickorna var obetydlig. Under innerasterna var sittandet betydligt vanligare än under 
uterasterna. En något större andel av pojkarna satt under alla eller de flesta rasterna. (Raja-
la m.fl. 2016, 47.)

Den totala mängden fysisk aktivitet under rasterna kan beskrivas med ett index som be-
skriver mängden fysisk aktivitet under raster (se Rajala m.fl. 2014). Indexet inkluderar gå-
ende, fysiskt aktiva spel och lekar, bollspel, att delta i handledd motion under raster samt 
att leda fysiska aktiviteter under raster. Ju högre indexet som beskriver mängden fysisk 
aktivitet är, desto mer och raskare är elevernas fysiska aktivitet under rasterna (variations-
bredd 0–63). Trovärdigheten hos indexet som beskriver den totala mängden fysisk aktivi-
tet under rasterna har tidigare analyserats i relation till mängden fysisk aktivitet under ras-
terna som uppmätts med aktivitetsmätare, då mätarna har konstaterats ge samma resul-
tat. (Rajala m.fl. 2014.) Enligt indexet som beskriver mängden fysisk aktivitet under raster 
fanns en tydlig skillnad mellan lågstadieelever och högstadieelever samt mellan könen i 
fråga om mängden fysisk aktivitet (figur 10). Pojkarna var mer aktiva än flickorna på alla 
årskursnivåer.
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Figur 10. Index som beskriver mängden fysisk aktivitet under raster hos flickor och pojkar i 
årskurserna 5, 7 och 9 (variationsbredd 0–63, n=5446) (Rajala m.fl. 2016). 

Subjektiv social status och fysisk aktivitet
En ung persons subjektiva sociala status har två dimensioner: den ungas uppfattning om 
sin egen plats i skolgemenskapens sociala rangordning och den ungas uppfattning om sin 
familjs socioekonomiska status (Goodman m.fl. 2001). Det finns knappt någon forskning 
om sambandet mellan den subjektiva sociala statusen och fysisk aktivitet.

Den subjektiva sociala statusen kan mätas med hjälp av en trappstegsmodell med tio 
trappsteg (Goodman m.fl. 2001). I trappstegsmodellen beskriver de högsta trappstegen en 
social status som upplevs som hög och de lägsta trappstegen en status som upplevs som 
låg. De finländska högstadieeleverna placerade oftast sig själva på trappstegen 7–8 på en 
skolgemenskapstrappa som beskriver social status (tabell 2). Flera pojkar än flickor pla-
cerade sig själva på de högsta trappstegen på trappan som beskriver skolgemenskapen. 
(Rajala m.fl. 2014.)
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Tabell 2. Pojkars och flickors subjektiva sociala status i skolan (Rajala m.fl. 2014).

Subjektiv social status i skolan Pojkar
 (n=809)

Flickor
 (n=869)

Medelvärde (standardavvikelse 7,0 (2,1) 6,2 (2,1)

Under 5 (%) 11,2 20,7

5–6 (%) 20,4 29,1

7–8 (%) 47,2 39,4

9–10 (%) 21,1 10,8

Medelvärdet för indexet som mäter den totala mängden fysisk aktivitet under rasterna var 
högre bland pojkarna än bland flickorna (8,7 vs. 6,5), det vill säga enligt indexet var poj-
karna mer fysiskt aktiva under rasterna än flickorna. (Rajala m.fl. 2014.) Både pojkarnas och 
flickornas uppfattning om sin subjektiva sociala status stod i samband med den fysiska ak-
tiviteten på rasterna. De unga som upplevde att de hörde hemma på de högsta trappste-
gen i skolans hierarki var mer fysiskt aktiva under rasterna än de som placerade sig själva 
på de lägre trappstegen i hierarkin (figur 11). Pojkarna var mer aktiva än flickorna på alla 
nivåer av social status. (Rajala m.fl. 2014.)

Figur 11. Pojkars och flickors subjektiva sociala status i skolan och fysiska aktivitet under rasterna 
enligt medelvärdena i indexet som beskriver fysisk aktivitet under raster (Rajala et al. 2014).

I undersökningen utreddes för flickornas del om de betydelser som de unga förknippade 
med lokalerna skilde sig från varandra i proportion till de ungas uppfattning om sin sub-
jektiva status i skolgemenskapen. De flickor som uppfattade sin subjektiva sociala status 
som hög förknippade fler positiva betydelser med skolans lokaler än de flickor som upp-
fattade sin subjektiva sociala status som lägre. De upplevde också sin miljö för fysisk aktivi-
tet och sin sociala rörelsefrihet som större. Skillnaderna hade anknytning till interaktionen 
mellan ungdomarna. (Rajala m.fl. 2015.) Ovan nämnda omständigheter kan förklara varför 
de flickor som uppfattade sin status i skolgemenskapen som hög rörde sig mer i skolans 
lokaler under skoldagen än de flickor som uppfattande sin sociala status som lägre.
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Aktiva skolresor
Aktiva skolresor har utretts som en del av uppföljningen av programmet Skolan i rörelse 
2012–2015 (Kallio m.fl. 2016a). I undersökningen deltog elever i årskurs 4–9. Antalet delta-
gare var totalt 5 107, av vilka 51 procent var flickor och 49 procent var pojkar. Data sam-
lades in under lektionerna i form av en webbenkät, där deltagarna tillfrågades om skolre-
sans längd samt hur de färdades sin skolväg på våren och hösten samt på vintern.

I Finland färdas största delen av både flickorna (93 procent) och pojkarna (92 procent) med 
en skolväg som är kortare än fem kilometer till skolan på egen hand på våren och hösten 
(figur 12). Under vintern är motsvarande siffror bland flickorna 75 procent och bland poj-
karna 79 procent. Bland elever av båda könen blir det på samma sätt vanligare att färdas 
med motorfordon när skolresan är längre. Flickorna är något mer aktiva än pojkarna på 
våren och hösten när skolresorna är korta, medan pojkarna är mer aktiva än flickorna på 
vintern när resorna är 3–5 km långa. De största skillnaderna mellan könen ligger i valet av 
aktivt färdsätt. Det är vanligare att flickor promenerar till skolan, medan pojkar gärna åker 
cykel. Speciellt vintertid cyklar fler pojkar än flickor till skolan. (Kallio m.fl. 2016a.)

Figur 12. Andelen elever som färdas till skolan med motorfordon (%) indelade enligt skolresans längd. 
Andelar separat för flickor och pojkar på våren (gröna nyanser) och på hösten (blåa nyanser).(Kallio et 
al. 2016a.) 

I den senaste LIITU-undersökningen har använts samma frågor för att utreda skolresan 
som i undersökningen Skolan i rörelse, och resultaten är likartade. Aktiva skolresor är lika 
vanliga bland pojkar och flickor, men det finns skillnader mellan könen i fråga om färdsätt: 
pojkarna cyklar till skolan oftare än flickorna och flickorna promenerar till skolan oftare än 
pojkarna. Skillnaden är störst på vintern, när pojkarna som cyklar är tre gånger fler än flick-
orna (pojkar 18 procent, flickor 6 procent). (Kallio m.fl. 2016b, 50.)
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V I N T E R T I D  Ä R  P O J K A R N A  S O M  C Y K L A R  T I L L  
S KO L A N  T R E  G Å N G E R  F L E R  Ä N  F L I C KO R N A .

I enkäten Hälsa i skolan har man sedan 2015 frågat deltagarna om skolresan med frågan: 
”Hur länge går eller cyklar du vanligtvis under skolvägen? Räkna in också sträckan till 
busshållplatsen och från busshållplatsen till skolan och hem.” Frågan ger information om 
andelen studerande som färdas med moped eller bil och deras uppskattning av mängden 
tid de använder till aktiva skolresor. I enkäten utreds inte resans längd eller sättet att färdas 
aktivt. Skillnaderna mellan könen är uppenbara när man färdas med motorfordon: fler poj-
kar än flickor färdas till skolan med motorfordon (figur 13). Att färdas med motorfordon är 
vanligast bland både flickor och pojkar vid yrkesläroanstalter, där 33 procent av pojkarna 
och 23 procent av flickorna färdas hela vägen mer moped eller bil.  

Figur 13. Andelen flickor och pojkar i grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter som färdas 
skolvägen med motorfordon (Institutet för hälsa och välfärd  THL 2015). 

Fysisk aktivitet och lärande
Den försämrade fysiska konditionen och otillräckliga fysiska aktiviteten hos barn och unga 
har väckt oro över vilka konsekvenser ett stillasittande levnadssätt och försämrad fysisk 
kondition har – inte enbart på barns och ungas hälsa, utan också på deras lärande och 
skolframgång. Den större mängden fysisk aktivitet och den goda uthålligheten har i tidi-
gare undersökningar förknippats med bättre kognitiv funktion och läranderesultat.

I en undersökning av fysisk aktivitet, hjärnan och lärandet (Liikunta, aivot ja oppiminen) 
utreddes hur den fysiska funktionsförmågans olika delområden, såsom uthållighet, styrka, 
snabbhet, rörlighet och motoriska färdigheter, anknyter till skolframgången. I undersök-
ningen deltog 605 elever i årskurs 4–7 (medelålder 13,0 år, flickor 49 procent) våren 2013. 
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Undersökningen visade på ett positivt samband mellan skolframgång och egenskaper 
såsom god uthållighet, styrka och snabbhet i nedre extremiteterna, styrka i överkroppen 
samt kroppens rörlighet. Sambanden var till största delen desamma för flickor och pojkar. 
(Syväoja m.fl. 2015.)

Undersökningar av fysisk aktivitet och lärande visar ofta att sambanden är mycket likarta-
de hos flickor och pojkar. I undersökningar beslutar man ofta att rapportera sambanden 
i samma modell medan könet kontrolleras. Effekten av sambandet mellan fysisk aktivitet 
och lärande är som förväntat liten, och för att kunna påvisa den krävs ett omfattande ma-
terial. Genom att göra analysen gemensam för flickor och pojkar uppnår man ett bättre 
statistiskt värde jämfört med om materialet analyseras separat för flickor och pojkar. Om 
sambanden är likartade för flickor och pojkar är det motiverat att göra en gemensam ana-
lys. Då måste nivåskillnaden mellan könen kontrolleras i medelvärdet (responsen). Sam-
banden kan också presenteras separat för flickor och pojkar, men samspelet mellan fysisk 
aktivitet och kön testas mer sällan. Först en granskning av samspelen skulle visa om sam-
banden är olika för flickor och pojkar.

Skolans personal
Enligt personalenkäten (n=3 687) i samband med programmet Skolan i rörelse 2017 finns 
inga märkbara skillnader mellan hur kvinnor och män förhåller sig till åtgärderna för mo-
tionsinriktning av skoldagen. Största delen av alla kvinnor och män som arbetar i skolan 
förhåller sig positivt till åtgärderna i programmet Skolan i rörelse.

I personalenkäten syntes skillnaden mellan könen i frågorna som gällde lärarnas egna 
åtgärder för att främja den fysiska aktiviteten under skoldagen (n=3 062). En klart större 
andel av kvinnorna använder funktionella undervisningsmetoder under de flesta eller alla 
lektionerna, som ger eleverna avbrott i de långa perioderna av stillasittande.

3.3 Vuxna

Den fysiska aktiviteten på fritiden hos vuxna finländare har följts upp regelbundet med 
olika enkäter. Informationen som samlas in med enkäter och andra självvärderingsmeto-
der anses i ljuset av den information vi har idag inte beskriva befolkningens fysiska aktivi-
tet som helhet i tillräcklig omfattning. Undersökningar som är baserade på internationella 
objektiva mätningar har visat att data som grundar sig på egen anmälan å ena sidan ofta 
överskattar aktivitetens mängd och effekt (bl.a. Hagstormer m.fl. 2010; van Poppel m.fl. 
2010) och å andra sidan underskattar mängden stillasittande (mm. Clark m.fl. 2009; Healy 
m.fl. 2011). Med hjälp av självvärderingsmetoder är det ytterst svårt att utreda sporadisk, 
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kortvarig fysisk aktivitet, som utövas i samband med andra aktiviteter, eller får informa-
tion om korta pauser i stillasittandet, som kan vara viktiga för förebyggandet av olägenhe-
ter för hälsan på grund av fysisk inaktivitet (t.ex. de Duvivier m.fl. 2013; Thosar m.fl. 2015). 
För att mätningarna av fysisk aktivitet och inaktivitet ska vara tillförlitliga krävs att man 
parallellt med självutvärderingen använder objektiva mätmetoder, såsom användning av 
aktivitetsmätare (Hallal m.fl. 2012; Husu m.fl. 2014; Thorp m.fl. 2011). Enligt den nuvarande 
rekommendationen borde data från aktivitetsmätare samlas in i obehandlad form utan på 
förhand definierade, svårtolkade enheter (t.ex. counts/min) (Bassett m.fl. 2012; Intille 2012; 
Matthews m.fl. 2012). Användning av verkliga accelerationsdata skulle möjliggöra tillförlit-
lig jämförelse av olika tillverkares mätare och olika typer av aktivitet mellan undersökning-
arna (Husu m.fl. 2014).

Den oberoende betydelsen av fysisk inaktivitet eller stillasittande för befolkningens hälsa 
har identifierats först under de senaste åren. De senaste undersökningsresultaten har visat 
att fysisk inaktivitet, som ofta beskrivs som den tid som används till att sitta, är en obero-
ende riskfaktor för hälsan hos vuxna oavsett mängden rask och ansträngande fysisk akti-
vitet (bl.a. Katzmarzyk m.fl. 2009; Koster m.fl. 2012; Patel m.fl. 2010; Thorp m.fl. 2011). Än 
finns det inte lika omfattande information om fysisk inaktivitet hos vuxna finländare som 
om fysisk aktivitet (Husu m.fl. 2014).

Fysisk aktivitet bland kvinnor och män mätt med aktivitetsmätare
I Finland undersöktes den fysiska aktiviteten hos vuxna personer med aktivitetsmätare 
för första gången som en del av Institutet för hälsa och välfärds undersökning Hälsa 2011 
(Husu m.fl. 2014; Husu m.fl. 2016c). Undersökningens målgrupp var vuxna personer i ål-
dern 18–85 år, det vill säga både personer i arbetsför ålder och pensionärer ingick i grup-
pen. I undersökningen användes accelerometern Hookie AM 20 och i analysen inklude-
rades de deltagare som hade använts aktivitetsmätaren rätt i minst fyra dagar i minst tio 
timmar om dagen (n=1 587). Aktivitetsmätaren samlar in data direkt (100 prov/s) av all 
fysisk aktivitet som verklig acceleration med trevägsmätningar. Med hjälp av analysalgorit-
mer för accelerationsdata identifieras fysisk aktivitet av olika intensitet och inaktivitet samt 
deras varaktighet. Utifrån den insamlade informationen delades den fysiska aktiviteten 
in i tre klasser: lätt, rask och ansträngande fysisk aktivitet. Identifieringen av steg skedde 
genom beräkning av en impuls från accelerationen. För att en impuls som klassificeras 
som ett steg skulle uppstå krävdes en hastighet på cirka 3 km/h. Om en luftfärd noterades 
i accelerationssignalen mellan på varandra följande steg, klassificerades steget som ett 
springsteg. Som fysisk inaktivitet klassificerades tid som tillbringats sittande, liggande och 
stående under den vakna tiden.

I undersökningen Hälsa 2011 var deltagarnas medelålder 52 år och 57 procent av dem var 
kvinnor. Enligt de objektiva mätningarna (Husu m.fl. 2014; Husu m.fl. 2016c) tillbringar bå-



UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PUBLIKATIONER 18/2018 IDROTT OCH JÄMSTÄLLDHET 2017

37

de kvinnor och män största delen av sin vakna tid sittande, liggande eller stående. Största 
delen av den fysiska aktiviteten är lätt och når inte nivån för hälsofrämjande fysisk aktivitet 
enligt de nuvarande rekommendationerna. Männen utövade med rask eller ansträngan-
de fysisk aktivitet i alla åldersgrupper. Det fanns inga betydande skillnader mellan könen 
i fråga om mängden lätt fysisk aktivitet. I alla åldersgrupper fanns både mycket aktiva och 
mycket inaktiva kvinnor och män. För yngre personer uppmättes mer rask eller ansträng-
ande fysisk aktivitet än för äldre personer, men den individuella variationen var stor, i syn-
nerhet bland män under 30 år.

Åren 2009–2011 mättes unga vuxnas fysiska aktivitet med aktivitetsmätare i undersök-
ningen ESTER (Ennenaikainen syntymä, raskaus ja lapsen terveys aikuisiässä). I mätningar-
na deltog 224 män och 314 kvinnor i åldern 19–26 år. Bland kvinnorna uppmättes mer lätt 
fysisk aktivitet än bland männen (Kantomaa m.fl. 2016). Männen utövade mer rask eller 
ansträngande fysisk aktivitet. Skillnaden mellan könen i fråga om rask och ansträngande 
fysisk aktivitet försvann om man ställde som villkor att den fysiska aktiviteten skulle pågå 
oavbruten i minst tio minuter. Resultatet stöder uppfattningen att män och kvinnor utövar 
olika typer av fysisk aktivitet. 

M Ä N  U TÖ VA R  M E R  R A S K  E L L E R  A N S T R Ä N G A N D E  F YS I S K  A K T I V I T E T  U N D E R 

D AG E N  Ä N  K V I N N O R .  K V I N N O R  U TÖ VA R  M E R  L ÄT T  F YS I S K  A K T I V I T E T.

 

Antalet steg hos vuxna har mätts i undersökningen LASERI (Lasten ja nuorten sepelvalti-
motautien riskitekijät) 2007 och 2011. År 2011 deltog 392 män och 641 kvinnor i mätning-
arna. Kvinnorna tog fler steg dagligen än männen. Kvinnorna tog 8 029 steg dagligen och 
männen 7 049 steg (medianvärde, Salin m.fl. 2015). I undersökningen Hälsa 2011 tog män-
nen däremot fler steg än kvinnorna (Husu m.fl. 2014). Undersökningsgruppens represen-
tativitet kan inverka på resultaten. I undersökningen Hälsa 2011 producerade bara en tred-
jedel av alla som inbjudits att delta i undersökningen tillräckligt med aktivitetsmätardata, 
vilket begränsar möjligheten att generalisera resultaten. De som använt mätaren tillräck-
ligt var i genomsnitt högt utbildade och upplevde sin hälsa som bättre än de som använt 
mätaren för litet eller inte alls. Endast 36 procent av 30−44-åriga män som inbjudits deltog 
i undersökningen, vilket kan inverka på resultatens representativitet.

Enligt resultaten av Hälsa 2011 uppmättes i genomsnitt mer stillasittande tid bland män-
nen än bland kvinnorna (8 h 40 min/dag vs. 8 h 4 min/dag). Bland kvinnorna uppmättes i 
genomsnitt färre långa (≥ 30 min) perioder av stillasittande än bland männen. Kvinnorna 
stod också mer än männen. Kvinnornas avbröt sitt sittande under dagen genom att stiga 
upp i genomsnitt tre gånger mer än männen. (Husu m.fl. 2016.) 
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M Ä N  T I L L B R I N G A R  8 T I M M A R  O C H  40 M I N U T E R  U N D E R  

D AG E N  S I T TA N D E ,  K V I N N O R  8 T I M M A R  O C H  4 M I N U T E R .

 
I undersökningen Hälsa 2011 nådde en knapp fjärdedel av deltagarna rekommendationen 
för hälsofrämjande uthållighetsmotion, vilket är betydligt färre än man rapporterat enligt 
tidigare enkätundersökningar. Enligt objektiva mätningar nådde fler kvinnor än män re-
kommendationen i åldersgrupperna 18–39 och 50–59 år, medan fler män nådde rekom-
mendationen i åldersgrupperna 40–49 och över 60 år. (Husu m.fl. 2014.)

Mängderna rask och ansträngande fysisk aktivitet i undersökningsgruppen i Hälsa 2011 
var i genomsnitt större än i tidigare internationella undersökningar (t.ex. Hansen m.fl. 
2012; Healy.fl. 2008; Spittaels m.fl. 2012), men det är svårt att jämföra undersökningarna 
sinsemellan eftersom den aktivitetsmätare som användes i den här undersökningen inte 
används i någon större utsträckning. Dessutom varierar analysmetoderna och gränsvär-
dena som används i de olika undersökningarna. Som svagheter hos aktivitetsmätarna kan 
betraktas att de inte identifierar aktivitet med de övre och nedre extremiteterna på ett 
tillförlitligt sätt om kroppen inte är i upprätt ställning samt att de inte är vattentäta. Därför 
registreras intensiteten för exempelvis styrketräning, yoga och simning inte exakt av mä-
tarna. De befintliga analysalgoritmerna är också inexakta vid mätning av intensiteten när 
man cyklar och skidar. (Husu m.fl. 2014.)

Undersökningen ERMA, som utreder sambanden mellan kvinnors reproduktiva hälsa och 
fysisk aktivitet, mätte objektivt den fysiska aktiviteten hos kvinnor i åldern 48–55 år. De 
703 kvinnor som deltog i undersökningen ombads använda ActiGraph-aktivitetsmätare 
under den vakna tiden under en sjudagarsperiod. Som gräns för acceptabla data fastställ-
des tio timmars användning under minst fyra dagar. Hela 94 procent av deltagarna använ-
da mätaren alla de sju dagarna. I genomsnitt användes mätaren 15 timmar i dygnet. Av 
deltagarna i undersökningen nådde 39 procent kravet på 150 minuter ansträngande fysisk 
aktivitet eller MVPA i veckan enligt rekommendationen. En del av variationen i mängden 
fysisk aktivitet kan förklaras med bäckenbotten- och menopaussymptom som ska beaktas 
i främjandet av fysisk aktivitet. (Laakkonen m.fl. 2017.)
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Fysisk aktivitet bland kvinnor och män i enkäterna
Hälsan och levnadsvanorna hos personer i arbetsför ålder (15–64-åringar) har följts upp 
med hjälp av årliga postenkäter i undersökningen om den finländska vuxenbefolkningens 
hälsobeteende och hälsa (AVTK) 1978–2014. Besvarandet av postenkäter har förändrats 
under den här tiden: De första enkäterna lämnades obesvarade av 17 procent av männen 
och 14 procent av kvinnorna. År 2014 lämnades enkäten obesvarad av 41 procent av kvin-
norna och hela 54 procent av männen (Helldán & Helakorpi 2015, 10). Sedan 2015 har AV-
TK-undersökningen varit en del av undersökningen Vuxenbefolkningens hälsa, välfärd och 
service (ATH), som följer upp förändringar i välfärd och hälsa hos hela befolkningen och 
olika befolkningsgrupper. Information om den fysiska aktiviteten hos pensionärer har fram 
till 2014 samlats in i THL:s undersökning om den pensionerade befolkningens hälsobete-
ende och hälsa (EVTK). EVTK-undersökningen har genomförts som postenkät vartannat år 
sedan 1985. Åren 1985–1989 var 65–79-åringar målgrupp för undersökningen och 1993–
2013 bestod målgruppen av 65–84-åringar. Sedan 2015 ingår också EVTK-undersökningen 
i undersökningen Vuxenbefolkningens hälsa, välfärd och service (ATH). Sedan hösten 2017 
fortsätter ATH-undersökningen under namnet FinSote.

Enligt AVTK-undersökningen har den fysiska aktiviteten på fritiden ökat sedan slutet av 
1970-talet bland både män och kvinnor, medan aktiv pendling har minskat. Den fysiska 
aktiviteten på fritiden har ökat på alla utbildningsnivåer, men män på den högsta utbild-
ningsnivån motionerar något mer på fritiden än män på de lägre utbildningsnivåerna. 
Bland kvinnor är skillnaderna mellan olika utbildningsnivåer i fråga om fysisk aktivitet på 
fritiden fortfarande små. (Helldán & Helakorpi 2015.)

År 2014 uppgav 54 procent av männen och 60 procent av kvinnorna att de motionerar 
på fritiden minst tre gånger i veckan. Den här typen av motion på fritiden rapporterades 
minst av 35–44-åringarna: 48 procent av männen och 55 procent av kvinnorna. Hela 70 
procent av männen och 76 procent av kvinnorna uppgav sig motionera på fritiden åt-
minstone en halv timme i taget minst två gånger i veckan. 31 procent av männen och 
36 procent av kvinnorna uppgav att de motionerar minst fyra gånger i veckan. Andelen 
personer som motionerar på fritiden minst fyra gånger i veckan har stannat på ungefär 
samma nivå sedan mitten av 1990-talet, då trenden började följas upp i den här undersök-
ningen. (Helldán & Helakorpi 2015, 19−20.) Andelen män och kvinnor som motionerar på 
fritiden minst två och minst fyra gånger i veckan 2013–2014 illustreras i figur 14.
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Figur 14. Andelen män och kvinnor som motionerar på fritiden minst två och minst fyra gånger i veckan 
åtminstone en halv timme i taget bland män och kvinnor i åldern 15–64 år 2003–2014 enligt AVTK-
undersökningen (Helakorpi m.fl. 2003; Helakorpi m.fl. 2010; Helldán & Helakorpi 2015). 

Aktiv pendling är populärare bland kvinnor än bland män. Av de arbetande männen upp-
gav 32 procent att de promenerar eller cyklar till arbetet minst 15 minuter dagligen. Bland 
kvinnorna var motsvarande andel 41 procent. 15 procent av både männen och kvinnor-
na använde minst 30 minuter dagligen till att cykla eller promenera till och från arbetet. 
(Helldán & Helakorpi 2015, 19−20.)

Resultaten av undersökningen Vuxenbefolkningens hälsa, välfärd och service (ATH) rap-
porteras som tidsserier i Institutet för hälsa och välfärd THL:s avgiftsfria webbtjänst. De 
fem indikatorerna på fysisk aktivitet är: 1) andelen personer som regelbundet utövar minst 
konditionsträning flera timmar i veckan (%), 2) andelen personer som inte motionerar på 
fritiden (%), 3) personer som utövar uthållighetsmotion och muskelstyrketräning enligt re-
kommendationen (%), 4) personer som delvis utövar uthållighetsmotion eller muskelstyr-
keträning enligt rekommendationen (%), samt 5) personer som utövar otillräckligt myck-
et uthållighetsmotion eller muskelstyrketräning (%). Svaren kan indelas enligt kön samt 
exempelvis enligt åldersgrupp, region eller utbildningsnivå. (Kaikkonen m.fl. 2015; Murto 
m.fl. 2016.)

Enligt resultaten av ATH-undersökningen uppger 25 procent av männen och 20 procent 
av kvinnorna att de utövar konditionsträning regelbundet flera timmar i veckan, medan 23 
procent av männen och 19 procent av kvinnorna uppger att de inte motionerar på fritiden 
över huvud taget. Andelen ökar med åldersklasserna (figur 15). En större andel av män-
nen i åldersklassen 20–74 år uppger att de inte motionerar på fritiden, men i åldersklassen 
över 75 år är andelen kvinnor som inte motionerar större än andelen män. (Kaikkonen m.fl. 
2015.) Andelen personer som inte motionerar alls ökar i takt med att åldern stiger. Enligt 
THL:s (2014) rapport uppgav 49 procent av kvinnorna och 34 procent av männen som fyllt 
80 år att de inte motionerar (Sainio m.fl. 2014).
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Figur 15. Andelen kvinnor och män som inte motionerar på fritiden (%), per åldersgrupp enligt ATH- 
enkätundersökningen  (Kaikkonen 2015). 

Resultaten av enkäten Hälsa 2011 (Mäkinen m.fl. 2012) överensstämmer med resultaten 
av AVTK- och ATH-undersökningarna: kvinnor i arbetsför ålder motionerar mera än män 
på fritiden, men bland pensionärer är situationen omvänd. Kvinnor är mer aktiva pendlare. 
Av kvinnorna i åldern 30–64 år uppgav mer än en fjärdedel att de promenerar eller cyklar 
till och från arbetet, medan endast var sjätte man gör detsamma. Aktiv pendling minska-
de bland männen i takt med åldern, men bland kvinnorna syntes ingen skillnad mellan 
åldersgrupperna. (Mäkinen et al. 2012.)

Personer som fyllt 75 år motionerade minst på fritiden: 42 procent av männen och 55 pro-
cent av kvinnorna uppgav att de inte motionerar på fritiden över huvud taget. Andelarna 
personer som inte motionerar på fritiden var stora också i de yngre åldersklasserna: nästan 
en tredjedel av de 30–64-åriga männen och de 45–54-åriga kvinnorna uppgav att de inte 
motionerar på fritiden. (Mäkinen m.fl. 2012.)

Enkäterna Hälsa 2011 och ATH granskar hur deltagarna nått rekommendationerna för häl-
somotion (Kaikkonen m.fl. 2015; Mäkinen m.fl. 2012). Enligt ATH-enkäten utövar 15 pro-
cent av männen och 20 procent av kvinnorna fysisk aktivitet enlig rekommendationerna 
för hälsomotion (Kaikkonen 2015). I enkäten Hälsa 2011 är sifforna lägre: enligt forskarna 
är det särskilt oroväckande att 90 procent av finländarna inte når rekommendationerna för 
hälsomotion. Det fanns inga betydande skillnader mellan könen. (Mäkinen m.fl. 2012.)

Stenholm m.fl. (2016) har forskat i förändringarna i den fysiska aktiviteten i samband med 
pensioneringen. Målgrupp för undersökningen var 9 488 anställda inom den offentliga 
sektorn som gick i pension under perioden 2000–2011. Material samlades in i fyra om-
gångar under tio år före och tio år efter att deltagarna gått i pension. Fyra variabler för 
fysisk aktivitet (total aktivitet, rask fysisk aktivitet, ansträngande fysisk aktivitet, fysisk in-
aktivitet) beräknades separat för män och kvinnor. I artikeln som publicerats om under-
sökningen beskrivs inte exakt skillnaderna mellan könen, men skillnaderna har inklude-
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rats i artikelns bilagor. Enligt resultaten är män i genomsnitt mer aktiva än kvinnor. De fyra 
variablerna för fysisk aktivitet reagerar i stort sett på samma sätt för män och kvinnor, det 
vill säga män och kvinnor som går i pension är fysiskt aktiva mer sällan och intensiteten 
minskar: strax före pensionsåldern minskar den fysiska aktivitet aktiviteten hos både män 
och kvinnor, men ökar sedan på nytt när de gått i pension för att än en gång minska efter 
några år som pensionär. (Stenholm m.fl. 2016.)

Hos äldre personer ökar klyftan mellan viljan att motionera och förverkligandet. När livs-
miljön krymper minskar autonomin och livskvaliteten försämras. Livsmiljön kan också 
krympa för en närståendevårdare. (Rantakokko 2017.)

Fysisk kondition bland kvinnor och män
I samplet från idrottsområdet i undersökningen Hälsa 2011 mättes för första gången den 
fysiska konditionen bland kvinnor och män i åldern 18–74 år i ett stort sampel som repre-
senterar hela befolkningen. Mätningarna gjordes med UKK-institutets konditionstest, vars 
resultat ger information om individens fysiska kondition och förutsättningar för funktions-
förmåga samt förutsäger framtida hälsotillstånd och funktionsförmåga. Konditionstesten 
omfattade fyra olika test: stående på ett ben, statiskt hopp, modifierad armpress och sex 
minuters gångtest. Minst ett konditionstest genomfördes av 809 män och 1 009 kvinnor. 
Männens resultat i alla konditionstesten var i genomsnitt bättre än kvinnornas resultat. 
Männen klarade sig bättre än kvinnorna särskilt i statiskt hopp och gångtestet. Konditio-
nen i de äldre åldersgrupperna var i genomsnitt sämre än i de yngre åldersgrupperna för 
både män och kvinnor. (Suni et al. 2012.)

Programmet I form för livet har publicerat resultaten av test som gjordes på vuxna perso-
ner på 40 orter under en långtradarturné som ordnades hösten 2016 i samband med kam-
panjen Resan till god kondition. Materialet omfattar totalt 6 683 kvinnor och 4 503 män. I 
resultaten uppgav 50 procent av kvinnorna och 40 procent av männen att de ofta eller nu 
och då känner sig oskäligt utmattade efter arbetsdagen. Ju bättre den fysiska konditionen 
och arbetsförmågan var enligt männens och kvinnornas uppskattning, i desto mindre ska-
la upplevde de utmattning. (Resultat av långtradarturnén Resan till god kondition 2016.)

I test som forskningscentret LIKES genomförde 2007–2017 (kvinnor 12 060 och män 18 
888) uppgav 45 procent av kvinnorna och 42 procent av männen att de ofta eller nu och 
då känner sig oskäligt utmattade efter arbetsdagen. Resultat som beskriver uthålligheten 
finns för 53 459 personer. Materialet visar att den genomsnittliga maximala syreupptag-
ningsförmågan (VO2max) hos kvinnor är 33,9 ml/kg/min och hos män 40,2 ml/kg/min. 
Uthållighetskonditionen hos cirka 70 procent av både män och kvinnor är på rekommen-
derad nivå. (Opublicerat material.)
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F YS I S K  A K T I V I T E T  O C H  S K I L L N A D E R  M E L L A N  KÖ N E N

• Pojkar är mer fysiskt aktiva än flickor och aktiviteten är intensivare. Skillnaden 
mellan könen märks redan bland treåringar, är störst i lågstadiet och minskar 
i ungdomen.

• I alla åldersgrupper finns fler pojkar än flickor som har nått 
motionsrekommendationen.

• Den fysiska funktionsförmågan är bättre hos pojkar än hos flickor.

• Män utövar mer rask eller ansträngande fysisk aktivitet än kvinnor.

• Kvinnor tar fler steg och utövar mer lätt fysisk aktivitet än män.

• Kvinnor och män tillbringar största delen av dagen sittande, liggande eller 
stående. Män tillbringar mer tid sittande än kvinnor.

• I konditionstest är männens resultat i genomsnitt bättre än kvinnornas 
resultat.
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4 Styrning av män och kvinnor till olika 
grenar

Att påvisa motions- och idrottsektorns livskraft, det vill säga att föra statistik över aktivite-
ten, har betraktats som ett verktyg för att motivera motionens och idrottens samhälleliga 
betydelse (Statens idrottsråd 2013). För medborgarverksamheten är kunskapsunderlaget 
och dess användning förutsättningar för utvecklingen. Olika register ger information inde-
lad enligt kön. Det väsentliga med tanke på utvecklingen är hur idrottsorganisationerna 
själva använder informationen. 

4.1 Deltagande i föreningsverksamhet

Idrottsföreningsverksamheten spelar fortfarande en viktig roll i och med att de inspirerar 
barn och unga till fysisk aktivitet och erbjuder hobbyer. Största delen av både flickor och 
pojkar är aktiva inom en idrottsförening i något skede under barndomen eller ungdomen.

Enligt LIITU-undersökningen (n=4 550) var 60 procent av pojkarna och 57 procent av flick-
orna i åldern 9–15 år aktiva i en idrottsförening 2016 (figur 16). I undersökningen tolka-
des trenden så att det blivit allt vanligare bland både pojkar och flickor att vara aktiva i en 
idrottsförening mellan 2014 och 2016. (Mononen m.fl. 2016, 29–30.)
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Figur 16. Andelarna flickor och pojkar som var aktiva i en idrottsförening 2014 (n=2 736) och 2016 
(n=4 550) enligt LIITU-enkätundersökningen (Mononen et al. 2016). 

Enligt undersökningen om ungdomars fritid (n=1 118) tränade 37 procent av pojkarna och 
33 procent av flickorna i en idrottsförening (Merikivi m.fl. 2016, 84). Siffrorna är klart lägre 
än i LIITU-undersökningen, eftersom åldersgruppen är större i undersökningen om ung-
domars fritid (7–29 år) och man vet att föreningsaktiviteten minskar med åldern.

En minskning av deltagandet i idrottsföreningarnas verksamhet bland både flickor 
och pojkar kommer fram snabbare i undersökningen om ungdomars fritid än i andra 
undersökningar (t.ex. Aira m.fl. 2013; Myllyniemi & Berg 2013). Enligt undersökningen om 
ungdomars fritid slutar flickor delta i föreningsverksamhet i genomsnitt vid 14,8 års ålder 
och pojkar vid 14,3 års ålder. Somliga slutar också som yngre, med toppen för båda könen 
infaller i åldern 14–15 år. Bland 15-åringarna uppgav 26 procent av flickorna och endast 22 
procent av pojkarna att de tränar i en idrottsförening – mer än hälften av pojkarna slutar 
alltså träna efter 14 års ålder. (Merikivi m.fl. 2016, 85–87.) I undersökningen om ungdomars 
fritid misstänks resultaten peka på en vändning i deltagandet i idrottsföreningarnas 
verksamhet som har lett till att endast cirka var fjärde av ungdomarna fortsätter träna 
aktivt som 15-åring. Trots att pojkarnas deltagande i idrottsföreningarnas verksamhet 
återhämtar sig något med åldern minskar antalet föreningsaktiva tvärt i tonåren. 
Resultaten har fått forskarna att begrunda varför deltagandet i föreningsverksamheten 
minskar så radikalt i tonåren. Som förklaring föreslås kostnaderna för deltagandet, den 
ökade tävlingsinriktningen i idrottsföreningarna samt det minskade intresset för att träna i 
idrottsföreningar bland 15–19-åringarna.  (Merikivi m.fl. 2016.)

Skillnader mellan könen förekommer i fråga om vilka grenar man tränar i idrottsföreningar. 
Enligt LIITU-undersökningen var de populäraste första grenarna bland pojkarna fotboll 
(38 procent av respondenterna), ishockey (13 procent) och innebandy (12 procent), samt 
bland flickorna dans (17 procent), gymnastik (15 procent) och ridning (13 procent). De 
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populäraste huvudsakliga grenarna bland pojkarna var fotboll (27 procent), innebandy 
(15 procent) och ishockey (14 procent), som tydligt avvek från de övriga grenarna. Den 
fjärde mest populära grenen bland pojkarna var korgboll (3 procent). De populäraste 
huvudsakliga grenarna bland flickorna var dans (17 procent), ridning (16 procent), fotboll 
(10 procent) och gymnastik (9 procent). Det fanns inga skillnader mellan könen i fråga om 
antalet grenar som utövas. (Mononen m.fl. 2016, 28, 119.)

En viss skillnad kunde noteras mellan könen i fråga om antalet träningar för barn och 
ungdomar som deltar i idrottsföreningarnas verksamhet. Andelen flickor var större bland 
dem som tränar en gång i veckan med tränare och andelen pojkar bland dem som tränar 
mer än fyra gånger i veckan med tränare. Nästan tre femtedelar av pojkarna och cirka 
hälften av flickorna uppgav sig träna sin egen huvudsakliga gren på egen hand minst två 
gånger i veckan. Flickornas andel var större bland dem som uppgav att de inte alls tränar 
på egen hand. Enligt LIITU-undersökningen tränar pojkar lite oftare än flickor både med 
tränare och på egen hand. Dessutom tränade pojkarna (77 minuter) sin huvudsakliga gren 
på egen hand längre än flickorna (63 minuter). (Mononen m.fl. 2016, 30–31.)

Majoriteten (76 procent) av de flickor och pojkar (n = 3 054) som tränar i en idrottsförening 
deltog eller hade under den senaste säsongen deltagit i tävlingsverksamhet. Pojkarna 
deltog oftare än flickorna i serier eller tävlingar på lokal eller regional nivå eller på riksnivå. 
En större andel av flickorna deltog inte alls i tävlingar eller deltog endast på hobbynivå. 
(Mononen m.fl. 2016, 31–32.) En större andel av pojkarna som tränar i idrottsföreningar 
än flickorna hade tävlingsinriktade mål, det vill säga strävade efter att nå framgång i serier 
för juniorer eller vuxna på nationell eller internationell nivå. 31 procent av pojkarna och 41 
procent av flickorna hade inga tävlingsinriktade mål. (Mononen m.fl. 2016, 32.)

I början av 2017 var 850 barn och unga, av vilka 36 procent var flickor, medlemmar 
i Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf:s Sporttiklubi. Valtti-programmet för 
barn som behöver särskilt stöd, där en personlig instruktör eller konsult ledsagar 
barnet, fick 367 ansökningar 2016. En tredjedel av dessa var flickor. I landslagen för 
handikappidrottare är andelen kvinnor lägre. Antalet deltagare i tävlingar är litet, vilket 
leder till en negativ spiral: grenar försvinner och kategorier slås samman. (Saari 2017.)

4.2 Fördelning av licenser mellan könen 

Idrottens licenssystem ger information om könsfördelningen bland utövare av olika grenar. 
Olika grenar har egna licenssystem och skillnaderna mellan systemen är påtagliga. Grunder-
na för registrering av licenser och statistikföringen varierar, och varje grenförbund har sitt 
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eget system utgående från grenens behov. Därför är möjligheterna att använda materialet 
begränsade och det är omöjligt att jämföra antalet utövare av olika grenar sinsemellan.

Grenförbundens licensuppgifter som presenteras i denna rapport grundar sig på enkät-
material som samlats in av Forskningscentralen för tävlings- och toppidrott KIHU och Stif-
telsen för forskning i idrott och hälsa LIKES, samt på grenförbundens uppföljningsmaterial. 
I båda materialen har licensuppgifterna lämnats av grenförbunden själva.

Mätt med antalet licenser har fotbollen flest utövare; det finns mer än 140 000 spelare som 
har löst licens. Av fotbollslicenserna innehas 77 procent av män och 23 procent av kvinnor. 
Männen är i klar majoritet i de stora lagsporterna (figur 17). I de individuella grenarna ver-
kar könsfördelningen vara jämnare än i lagsporterna (figur 18). Av de individuella grenar-
na är gymnastik, ridning och konståkning klart kvinnodominerade.

Figur 17. Antalet licenser för män och kvinnor inom de sex största lagsporterna. 

Figur 18. Antalet licenser för män och kvinnor inom de sex största individuella grenarna. 
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Licenssystemet är endast ett sätt att få information om könsfördelningen bland utövare 
av olika grenar. Licenssystemet ger ingen komplett bild av utövarna i alla grenar, eftersom 
grenarna kan utövas organiserat också utan att lösa licenser. Exempelvis inom gymnasti-
ken finns många utövare som inte är registrerade i licenssystemet och föreningarna, regio-
nerna och förbunden ordnar egna tävlingar där man kan delta utan licens. År 2016 delade 
Finlands Gymnastikförbund ut 48 275 gymnastikpass avsedda för barnverksamheten till 
föreningarna, vilket är mer än tre gånger så många som antalet licenser. Även inom orien-
teringen är antalet utövare mångdubbelt större än antalet licenser, eftersom majoriteten 
av utövarna deltar i motionsorienteringen som ordnas varje vecka, där det inte krävs licens 
eller medlemskap i en förening för att delta.

4.3 Licensmaterial som verktyg för utveckling av grenarna

Registreringen av utövare – i allmänhet i ett licenssystem – ger konkret information om 
hur män och kvinnor deltar i grenförbundets verksamhet. Antalet utövare och könsfördel-
ningen inom olika grenar är inte permanenta, utan det är möjligt att påverka dem. Licens-
materialet kan utgöra en källa till uppföljningsinformation för grenförbunden och på så 
sätt vara ett verktyg i arbetet med att locka nya utövare samt utöka andelen utövare av 
det kön som är i minoritet.

Fotboll

In the Football Association of Finland, data obtained from the licence system have been 
methodically used to develop the sport since the early 2000s. Based on the licence data, 
trends in player numbers have been monitored by year, gender and region. Football is one 
of the sports that have managed to alter their gender distribution the most rapidly. The 
number of female football players already started growing in the late 1980s, and this growth 
gathered momentum in the early 2000s. The National Sports Survey (2007) had shown that 
interest in starting the sport continued to be greater than the actual participant numbers. 
The Football Association of Finland was able to increase the number of female players ra-
pidly, among other things through its own club development programmes. An additional 
target was attracting girls to the sport at an earlier age, as they tended to start playing later 
than boys. Such interventions as the Princess soccer concept borrowed from Denmark have 
helped to respond to this need (Hokka 2014). The Association also managed to harness wo-
men's European Championships, which took place in Helsinki, in the efforts to promote girls’ 
football activities (Hakamäki 2014). Work aiming to promote girls’ and women's participa-
tion in football also continues at the international level. In June 2017, the Union of European 

Informationen i licensmaterialet har medvetet använts av Bollförbundet till att utveck-
la grenen sedan början av 2000-talet. Utvecklingen av antalet spelare har följts upp med 
hjälp av licensmaterialet årligen, enligt kön och enligt region. Fotbollen har varit en av de 
grenar som snabbast har lyckats påverka könsfördelningen. Antalet flickor och kvinnor 
började öka inom fotbollen redan i slutet av 1980-ralet och ökningen blev allt kraftigare i 
början av 2000-talet. På basis av den nationella idrottsundersökningen (2007) visste man 
att intresset för att börja spela fotboll fortfarande var större än det verkliga antalet utöva-
re. Bollförbundet lyckade snabbt utöka antalet flickspelare ytterligare, bland annat genom 
sina egna utvecklingsprogram för föreningarna. Ett mål var också att få med ännu yngre 
flickor i verksamheten, eftersom flickorna började spela senare än pojkarna. I det syftet 
har man infört exempelvis det danska konceptet med prinsessfotboll (Hokka 2014). Boll-
förbundet lyckades också dra nytta av EM-turneringen för damer, som spelades i Helsing-
fors, och slå ett slag för flickfotbollen (Hakamäki 2014). Det satsas fortfarande på dam- och 
flickfotbollen också internationellt. Internationella fotbollsförbundet UEFA lanserade i juni 
2017 sin nya kampanj Together #WePlayStrong, som syftar till att stödja flick- och damfot-
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Football Associations UEFA launched its new campaign, Together #WePlayStrong, to pro-
mote girls’ and women’s football. While the Football Association of Finland is satisfied with 
the increased number of girl players, it would also like to see more women participating in 
club and federation activities. Considering the number of players, women are underrepre-
sented, especially in decision-making and coaching. As a response, football management 
training for women was launched in 2015. (Korsberg 2017.)

See Figure 19 for the number of football licences disaggregated by age and gender in 
2016. The Figure contains information on not only the numbers of girls and boys but also 
such aspects as the age at which children start to play or drop out. In this example, the 
highest numbers of licences are held by boys at the approximate age of 9 and girls at the 
age of 10. The graph that describes dropping out is steeper for boys than girls; in other 
words, the number of players starts to decline earlier for boys than for girls. The graph for 
most sports would be similar in shape: the peak number of licences is held by participants 
aged 10 to 12, after which age the number starts declining.

Figur 19. Finlands Bollförbunds registrerade spelare 2016 enligt ålder och kön.

Amerikansk fotboll
Vid förbundet för amerikansk fotboll Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto (SAJL ry) har 
man under senaste åren börjat fästa uppmärksamhet vid jämställdheten mellan kvinnor och 
män. Utvecklingen av serieverksamheten för kvinnor och flickor har förts fram i grenförbun-
dets strategi. Förbundet började göra upp den likabehandlingsplan som krävs av idrotts-  
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bollen. Vid Bollförbundet är man nöjda med det ökade antalet flickspelare, men förbundet 
vill fortfarande locka fler kvinnor till förenings- och förbundsverksamheten. I relation till 
antalet utövare är kvinnorna underrepresenterade framför allt i beslutsprocessen och på 
tränarposterna. År 2015 startades utbildningen Naiset Jalkapallojohtajina (Kvinnor som 
fotbollsledare) för att åtgärda detta. (Korsberg 2017.)

I figur 19 presenteras antalet fotbollslicenser enligt ålder och kön 2016. Utöver att beräkna 
antalet flickor och pojkar kan figuren granskas till exempel med tanke på startålder eller 
drop out-siffror. I exemplet finns flest licenser för pojkar bland 9-åringarna och för flickor 
bland 10-åringarna. Bland pojkarna är drop out-siffrorna större, det vill säga antalet spela-
re börjar sjunka snabbare än bland flickorna. Licenskurvan är likartad för flera grenar: det 
finns flest licenser bland 10–12-åringarna och därefter börjar antalet minska.
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organisationerna i samband med strategiarbetet hösten 2015 och planeringen av verksam-
heten för 2016. Planen behandlar metoder för att främja jämställdheten mellan könen och 
förebygga könsdiskriminering. Arbetet med likabehandlingsplanen inleddes med en enkät 
för att kartlägga nuläget inom förbundet. Enkäten skickades till 51 av SALJ:s aktörer: styrel-
sen, personalen, utskotten, landslagsaktörer, frivilliga och serieansvariga. Totalt 34 personer 
(66,7 procent) svarade på enkäten (22 män, 8 kvinnor, 2 andra/vill inte säga och 2 lämnade 
punkten obesvarad). I enkäten frågades bland annat vilka delområden för likabehandling 
respondenterna ville utveckla. Jämställdhet mellan könen ansågs vara ett nödvändigt eller 
mycket nödvändigt delområde av 36,7 procent av respondenterna.  Med tanke på jämstäl-
ldheten mellan könen föreslås följande åtgärder i planen: 1) man fortsätter arbetet med att 
utöka antalet kvinnliga tränare, som inleddes med tränarprojektet Valmentaa kuin nainen, 
2) juniorverksamhet för flickor inleds, 3) satsningen på utvecklingen av damserien Naisten 
Vaahteraliiga fortsätter, samt 4) anvisningarna för deltagande uppdateras för personer som 
genomgått könskorrigerande operationer. Förbundets plan godkändes vid vårens förbund-
smöte 2016. (SAJL 2016.)

Amerikansk fotboll är en aggressiv kontaktsport som kombinerar styrka och taktik. Grenens 
är klart mansdominerad. Grenens historia är maskulin och kulturen är fylld av maskulina 
termer. I Finland spelades de första matcherna i amerikansk fotboll i mitten av 1970-talet. 
På den tiden deltog inga kvinnor. Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry grundades 
1979. År 1990 hade förbundet 2 045 registrerade spelare, som alla var män. Kvinnor och 
flickor deltog i förbundets cheerleader- och flaggfotbollsverksamhet. En damserie spelades 
för första gången 1998 och sex lag deltog i serien. År 2003 deltog elva lag i damserien och 
antalet spelare var nästan 200. (Halttunen m.fl. 2009.) År 2016 hade 584 kvinnor och 2 713 
män löst licens för amerikansk fotboll (figur 20). Under de senaste åren har antalet spela-
re i sin helhet ökar avsevärt: antalet spelare har ökat på både herr- och damsidan. Andelen 
damlicenser har ökat från tio procent till 18 procent under perioden 2012–2016.

 

 
 

Figur 20. Antalet herr- och damlicenser inom amerikansk fotboll 2012 och 2016.

Tyngdlyftning
För närvarande utövas tyngdlyftning av 288 kvinnor och 453 män som har löst licens (figur 
21). Traditionellt har kraftsporterna varit mansdominerade, men antalet kvinnor har ökat 
klar under de senaste decennierna. År 2004 var 14 procent av alla som löst tynglyftningsli-
cens kvinnor. År 2012 hade andelen ökat till 24 procent och numera är 39 procent av licen-
serna för tynglyftning och kettlebells lösta av kvinnor. Tyngdlyftningen har fått fler damlyf-
tare i synnerhet tack vare kettlebells och crossfit.

Finska Tyngdlyftningsförbundet grundades 1934 och har sedan dess fungerat som tyngd-
lyftningens inhemska takorganisation. Kettlebellsporterna dök upp vid sidan av tyngd-
lyftningen bland förbundets grenar 2008, vilket har medfört att fler damer kommit med i 
verksamheten. Grenen crossfit har likaså lett till en ökning av antalet tyngdlyftare i Finland 
under 2000-talet. Finska Tyngdlyftningsförbundet har under 2000-talet börjat fästa upp-
märksamhet vid att främja jämställdheten mellan könen. Förbundet publicerade sitt jäm-
ställdhetsprogram 2008 och en likabehandlingsplan 2016. (SPNL 2016.)

Tyngdlyftningsförbundets likabehandlingsplan (SPNL 2016) behandlar förbundets nuläge ur 
ett jämställdhetsperspektiv. Av Tyngdlyftningsförbundets styrelse med åtta medlemmar är två, 
det vill säga 25 procent, representanter för kettlebellsporterna. En av medlemmarna är kvin-
na. I förbundets stadgar har för förbundsstyrelsens del fastställts en kvotplats för det kön som 
representerar minoriteten. Relativt sett mest kvinnor finns i utskotten som bereder beslut (33 
procent). Andelen kvinnor på tränar- och domarposter uppskattas vara ungefär lika stor, även 
om förbundet inte har några exakta siffror. I den anställda personalen finns representanter för 
båda könen: personalen består av en man och två kvinnor.  I planen konstateras att ”kvinnli-
ga aktiva kan medverka till att fler kvinnliga utövare och damidrottare lockas med i verksam-
heten”. I sin likabehandlingsplan stakar Tyngdlyftningsförbundet dessutom ut att målet för för-
bundsstyrelsen, utskotten, arbetsgrupperna och andra motsvarande beredande, planerande 
och beslutsfattande organ är att andelen kvinnor ska vara minst 40 procent. (SPNL 2016.)

Figure 21. Weightlifting licences issued to men and women in 2012 and 2016. 
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5 Tävlings- och elitidrott

5.1 Idrottare

Idrott har betraktats som arbete i Finland i cirka 20 år. År 2013 fanns det enligt Olycksfalls-
försäkringsanstalternas förbund totalt 1 195 försäkrade professionella idrottare i Finland. 
Sett ur den indikatorns perspektiv är den professionella idrotten i Finland nästan uteslu-
tande ett arbete för män, eftersom endast två procent (18 personer) av alla professionel-
la idrottare är kvinnor. Åren 2010–2013 har det funnits 10–18 kvinnliga professionella 
idrottare årligen i Finland. Största delen av de professionella idrottarna är ishockey- och 
fotbollsspelare. Elitidrottare i individuella grenar ingår nästan inte alls i den här statistiken, 
eftersom de inte har en särskild arbetsgivare som är skyldig att teckna försäkring för idrot-
tarna. Idrottarna i individuella grenar jämställs alltså med företagare eller personer som 
sysselsätter sig själva inom kreativa branscher. (Lämsä 2014.)

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar årligen idrottare träningsstipendier i syfte att 
trygga idrottarnas möjligheter till träning på heltid. Ett idrottsstipendium kan uppgå till 
5 000, 10 000 eller 20 000 euro om året. När stipendierna beviljas beaktar man grenarnas 
särdrag, internationella anseende och nivå samt antalet länder och idrottare som deltar 
i tävlingar i grenarna. Både kvinnors och mäns möjligheter till framgång beaktas enligt 
prövning per gren i syfte att främja jämställdheten mellan könen inom elitidrotten. Sti-
pendier har beviljats sedan 1996 och mottagarnas kön har statistikförts sedan 2006. (UKM 
2017a, b.) Fördelningen enligt kön av stipendierna för 2017 presenteras i figur 22. Av alla 
utdelade stipendier (n=216) 2017 gick 44 procent till damidrottare och 56 procent till her-
ridrottare. Av stipendierna för sommargrenar gick 49 procent och för vintergrenar 36 pro-
cent till damidrottare. Fördelningen av stipendierna för sommargrenarna har under åren 
varit mer jämställd än fördelningen av stipendierna för vintergrenarna.

Det största stipendiet på 20 000 euro är avsett i första hand för idrottare i individuella gre-
nar som tävlar på absolut internationell elitnivå (UKM 2017a, b). En större del av stipendi-
erna på 20 000 euro gick till kvinnor (55 procent) än till män (45 procent). Ett stipendium 
på 10 000 euro kan beviljas idrottare i individuella grenar som har haft framgång i inter-
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nationella stortävlingar eller i andra tävlingar på motsvarande nivå och som kan anses ha 
medaljchanser i framtida stortävlingar. Ett stipendium kan också beviljas särskilt begå-
vade unga idrottare som befinner sig i ett utvecklingsstadium i idrottskarriären och som 
kan anses ha potential att nå framgång i framtida stortävlingar för vuxna (UKM 2017a, b). 
Av stipendierna på 10 000 euro delades 29 procent ut till kvinnor och 71 procent till män.   
Det lilla stipendiet på 5 000 euro är avsett för sådana unga idrottare som även på basis av 
andra än ovan nämnda internationella prov och idrottskarriärens utveckling kan anses ha 
potential att nå framgång i framtida stortävlingar. Stipendiet kan också beviljas idrottare i 
ett lag i individuella grenar, som på basis av internationella prov kan anses ha medaljchan-
ser i lagtävlingar eller stafetter vid nästa OS, paralympiska spel eller VM-tävlingar i grenen 
(UKM 2017a, b). De små stipendierna på 5 000 euro fördelades jämnare enligt kön: 49 pro-
cent gick till kvinnor och 51 procent till män.

Figur 22. Andelen män och kvinnor (%) av mottagarna av träningsstipendier för idrottare i sommar- 
och vintergrenar i tre olika stipendieklasser 2017. 

I tabell 3 presenteras antalet mottagare av UKM:s stipendier, andelen kvinnor av mottagar-
na samt stipendiebeloppet i euro. Det sammanlagda stipendiebeloppet har stigit under 
2000-talet och uppgick till mer än 1,8 miljoner euro 2017. Antalet stipendiemottagare har 
ökat avsevärt efter att det nya stipendiet på 5 000 euro infördes 2014. Som material till ta-
bellen har använts data ur undervisnings- och kulturministeriets årligen publicerade rap-
porter Idrottsverksamheten i statistikens ljus.  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

20 000 10 000 5 000 20 000 10 000 5 000
Sommargrenar Vintergrenar

Män (%) Kvinnor (%)

%



UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PUBLIKATIONER 18/2018 IDROTT OCH JÄMSTÄLLDHET 2017

54

Tabell 3. Antalet mottagare av träningsstipendier för idrottare samt andelen  
kvinnor av mottagarna 2006–2017. 

År Stipendiemottagare 
totalt

Kvinnor (%) Stipendiebelopp 
totalt (euro)

2006     58 45    770 000

2007    64 38    860 000

2008 - 38    991 500

2009    95 32 1 236 500

2010 125 34 1 700 000

2011 129 34 1 700 000

2012 129 38 1 700 000

2013   78 36 1 700 000

2014 157 36 1 700 000

2015 152 36 1 700 000

2016 167 40 1 685 000

2017 216 44 1 866 000

5.2 Tränare

I Finland finns inget riksomfattande tränarregister eller annan statistik där man skulle kun-
na följa upp antalet tränare. Tränare är inte ett helt entydigt koncept: gränsen mellan trä-
nare och instruktör är ibland flexibel och benämningarna varierar beroende på gren. Vissa 
grenförbund har ett eget tränarregister. En del grenar registrerar också domarna, så det är 
möjligt att följa upp könsfördelningen. I flera grenar handlar det om funktionärer som le-
der idrottsevenemang och som inte registreras.

År 2016 fanns det enligt enkäter som KIHU låtit göra 1 682 heltidsanställd professionella 
tränare i Finland. Siffran ligger rätt nära uppgifterna i det yrkesregister som Statistikcentra-
len upprätthåller, enligt vilka det fanns totalt 1 566 idrottstränare eller personer som arbe-
tade under yrkesbeteckningen funktionär i Finland 2014. Av dessa var 1 003 män och 553 
kvinnor. Största delen av tränarna, 73 procent, arbetade för idrottsföreningar. Endast tio 
procent av tränarna arbetade vid grenförbunden och på regional nivå. Totalt 17 procent 
av tränarna arbetade vid idrottsinstituten,  idrottsakademierna, idrottsläroanstalterna, För-
svarsmakten samt som företagare eller med firma. (Puska m.fl. 2016, 9.)

Enligt KIHU:s rapport (Puska m.fl. 2016) varierar uppskattningen av andelen kvinnliga pro-
fessionella tränare beroende på källa. På basis av en enkät riktad till grenförbunden var 78 
procent av de professionella tränarna män och 22 procent kvinnor. Uppskattningar från 
2012 var mycket likartade: då bedömde grenförbunden att 79 procent av de professio-
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nella tränarna män och 21 procent kvinnor. Enligt Statistikcentralens yrkesregister var 64 
procent av alla som arbetade under yrkesbeteckningen idrottstränare eller funktionär män 
och 36 procent var kvinnor. Det verkar alltså finnas betydligt färre kvinnor som arbetar 
som professionella tränare.

Hela 73 procent av Finlands Professionella Tränare SAVAL:s medlemmar är män och 27 
procent är kvinnor (tabell 4). Nästan hälften av medlemmarna, 47 procent, är män i åldern 
30–49 år. (Puska m.fl. 2016, 14.)

Tabell 4. Finlands Professionella Tränare SAVAL:s medlemskår  
indelad enligt kön och åldersgrupp (Puska m.fl. 2016).

SAVAL:s medlemmar

n %

Män

16–29  år 48 5

30–39 år 223 24

40–49 år 218 23

50–59 år 158 17

över 60 år 45 5

Totalt 692 73

Kvinnor

16–29  år 35 4

30–39 år 108 11

40–49 år 63 7

50–59 år 36 4

över 60 år 13 1

Totalt 255 27

Alla totalt 947 100

Under 2000-talet har man försökt stödja kvinnors tränarskap med olika projekt och men-
torskap. Ett av den riksomfattande samarbets-, utbildnings- och intressebevakningsorga-
nisationen Suomen Valmentajats mål är att stödja kvinnors tränarskap. Under de senas-
te åren har tränarskapet stötts med två projekt som främjar jämställdhet: det nationella 
tränarprojektet Valmentaa kuin nainen och det internationella Erasmusprojektet SCORE 
(Strengthening Coaching with the Objective to Raise Equality). (Suomen Valmentajat 2016, 
SCORE 2016.)

I projektet Valmentaa kuin nainen fungerar Suomen Valmentajat som förvaltare och koor-
dinator. Projektet är inriktat på bollsporter och det inkluderar fotboll, handboll, ringette, 
innebandy, ishockey, amerikansk fotboll, boboll och volleyboll samt bollsporter inom 
handikappidrotten. Projektets mål är att utöka antalet kvinnliga tränare och kvinnliga akti-
va. Projektets effekt följs upp fram till 2018. (Suomen Valmentajat 2016.)
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Projektet Valmentaa kuin nainen gav upphov till en roll som partner och sakkunnig i pro-
jektet Erasmus+ SCORE, som koordineras av ENGSO. I projektet ansvara Suomen Valmen-
tajat för mentorutbildningen. I alla länder som deltar i projektet, även i Finland, ordnades 
dessutom utbildning i användningen av den verktygslåda som skapats inom ramen för 
projektet och fungerar som planeringsunderlag för att öka antalet kvinnliga tränare. To-
talt hade projektet partner från åtta europeiska länder. (Suomen Valmentajat 2016, SCORE 
2016.)
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6 Beslutsfattande och ledning
Man kan säga att ledning utövas via organisationernas officiella beslutsstrukturer och de 
maktpositioner som ingår i dessa. Enligt detta tänkande kan ledningens könsidentifiering 
mätas genom att jämföra könsfördelningen bland personer i olika ställningar. I forskning-
en har man i sin tur fäst uppmärksamhet vid nätverken för ledning och beslutsfattande 
som ett socialt tillstånd och funktionssätt. En stor del av påverkan, styrningen, kontrollen, 
tillgången till och regleringen av information samt intressebevakningen sker i officiella 
arbetsgrupper och kommittéer, i andra organisationers organ eller inofficiellt människor 
emellan. I den finländska samhällsmodellen tar sig medborgarverksamheten inom idrot-
ten och interaktionen mellan staten och kommunerna uttryck i en knippe symbiotiska re-
lationer. Under 2010-talet har antalet kvinnor som är medlemmar i flera arbetsgrupper och 
centralorganisationers styrelser ökat. (Lehtonen 2017, 127, 138.)

Beslutsfattande och ledning utövas i varje knutpunkt och på varje nivå i knippet av rela-
tioner. I den här översikten beskrivs könsidentifieringen inom beslutsfattande och ledning 
som antalet män och kvinnor som sköter avlönade uppgifter och förtroendeuppdrag i 
ledningen för idrottsorganisationer, kommuner och statens idrottsförvaltning. Dessutom 
betonas synvinklar på yrkeskarriärer inom idrottsområdet och deras samband med motion 
och idrott.

6.1 Organisationer

Beslutsfattandet och ledningen inom idrotten har i flera decennier till största delen skötts 
av män. Under de senaste 20 åren har antalet kvinnor som ledare och beslutsfattare inom 
idrottsområdet ökat. Omvälvningen i organisationsstrukturen för motion och idrott, det vill 
säga minskningen av antalet bransch- och centralorganisationer, påverkar de beslutande or-
ganens personal och könsfördelning.

Idrottsorganisationernas omvälvning på 2010-talet har tolkats som ett svar på förändring-
arna i verksamhetsmiljön. Logiken är att man genom att ändra organisationsstrukturen 
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kan uppnå ekonomiska fördelar, avveckla organisationer, avlägsna överlappningar och 
klarlägga roller – med andra ord rationalisera. Samma mål eftersträvades också med de-
centraliseringen på 1990-talet. (Lehtonen 2015.) Minskningen av antalet central-, bransch- 
och takorganisationer förändrar organisationsfältets karaktär och i kvantitativa gransk-
ningar är grenförbundens andel större än tidigare.

Enligt statistiken från början av 2017 sitter totalt 877 medlemmar i alla idrottsorganisa-
tioners styrelser och av dessa är 600 män (68 procent) och 277 kvinnor (32 procent). I de 
beslutande organen varierar könsidentifieringen rejält mellan olika organisationer och 
uppgifter. Finlands olympiska kommitté är idrottens nya takorganisation. I dess styrelse är 
42 procent av medlemmarna kvinnor. I Paralympiska kommittén är 57 procent av styrelse-
medlemmarna kvinnor. Andelen kvinnor är minst i grenförbundens styrelser: 27 procent. 
(Figur 23.) Beräkningen av antalet män och kvinnor tar inte ställning till vilken roll perso-
nerna har och hur de påverka beslutsfattandet/politiken.

Figur 23. Könsfördelningen i idrottsorganisationernas styrelser i början av 2017.

Könsfördelningen i idrottsorganisationernas beslutande organ har statistikförts sedan 
1995. Statistikföringen har skötts av takorganisationerna Finlands Idrott rf, Valo – Finlands 
Idrott rf samt nu senast Finlands olympiska kommitté. Data har inte samlats in systema-
tiskt eller regelbundet. Vissa slutsatser kan emellertid dras angående könsidentifieringen i 
organisationernas beslutande organ utifrån den insamlade statistiken. Nedan presenteras 
könsfördelningen i idrottsorganisationernas (grenförbunden, de svenskspråkiga idrottsor-
ganisationerna, de regionala idrottsorganisationerna, idrottsorganisationerna för speci-
algrupper, Olympiska kommittén, idrottsorganisationerna för skolelever och studerande, 
Suomen Latu, Arbetarnas Idrottsförbund och Paralympiska kommittén, n=101) styrelser, 
bland ordförande och verksamhetsledare 1995–2017 Grenförbundens andel vägs, efter-
som det finns många fler av dem jämfört med de övriga organisationerna. Idrottsfrämjan-
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de organisationer som är berättigade till statsunderstöd har fortfarande lämnats utanför 
analysen, eftersom det inte finns något jämförelsematerial från tidigare år.

Den sammanlagda andelen kvinnor i idrottsorganisationernas styrelser har ökat (figur 24). 
Mellan 1995 och 2017 har andelen kvinnor ökat från 16 procent till 32 procent, men för-
ändringen har inte varit helt okomplicerad. Många omständigheter har påverkat utveck-
lingen, framför allt flera strukturella förändringar i organisationsfältet.

 

Figur 24. Den sammanlagda andelen män och kvinnor (%) i idrottsorganisationernas styrelser 1995–2017.

Antalet kvinnor är minst på ordförandeposter (figur 25). Mellan 1995 och 2017 har andelen 
kvinnor ökat från 6 procent till 16 procent, det vill säga nästan tredubblats.

 

Figur 25. Andelen män och kvinnor (%) av idrottsorganisationernas ordförande 1995–2017.

Bland idrottsorganisationernas verksamhetsledare har andelen kvinnor ökat klart under 
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Figur 26. Andelen män och kvinnor (%) av idrottsorganisationernas verksamhetsledare 1995–2017.

Andelen män är större i grenförbundens beslutande organ än i andra idrottsorganisatio-
ner. Andelen kvinnor har emellertid ökat vid varje statistikföringstillfälle sedan 1995.  
I grenförbundens styrelser har andelen kvinnor ökat från 12 procent till 27 procent under 
20 år (figur 27). 

Figur 27. Andelen män och kvinnor (%) av medlemmarna i grenförbundens styrelser 1995–2017.

Kvinnorna är få framför allt i förtroendeuppdrag vid grenförbunden. År 1996 var sju pro-
cent av grenförbundens ordförande kvinnor. År 2017 var 13 procent av personerna på ord-
förandeposter kvinnor (figur 28).

Figur 28. Andelen män och kvinnor (%) av grenförbundens ordförande 1995–2017.
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År 2017 var cirka en fjärdedel av grenförbundens verksamhetsledare kvinnor (figur 29). An-
delen kvinnor ökade framförallt mellan 2004 och 2010, men nästan inte alls på 2010-talet.

 

Figur 29. Andelen män och kvinnor (%) av grenförbundens verksamhetsledare 1995–2017.

Män finns med i alla grenförbunds styrelser. I fyra grenförbunds styrelser finns inga kvin-
nor. Det skulle inte vara möjligt exempelvis i Norge. Norges idrottsförbund har 1987 infört 
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men är möjlig när organisationsstrukturen är klar och hierarkisk, och centralorganisatio-
nen kan diktera villkoren för sina medlemmar (Hakamäki 2014). I Finland kan en motsva-
rande bestämmelse inte införas för närvarande, eftersom också vår nuvarande förenings-
lag (FöL 26.5.1989/503) betonar föreningarnas autonomi. Den finländska idrottens takor-
ganisation, Finlands olympiska kommitté, kan naturligtvis ge medlemsorganisationerna 
rekommendationer om man vill försöka styra jämställdheten i organisationernas och 
föreningarnas styrelser.

Riksidrottsförbundet (RF) i Sverige har sedan mitten av 1990-talet en kvotbestämmelse 
för styrelsernas medlemmar i sina stadgar. Varje medlemsorganisation i idrottsförbundet 
ska sträva efter jämställdhet mellan könen i styrelser, nomineringsutskott och kommitté-
er, samt att unga tas med i de beslutande organen i fråga (Riksidrottsförbundet 2013, 5). I 
Sverige ställdes nya jämställdhetsmål upp 2011. Enligt dessa mål ska båda könen ha en re-
presentation på minst 40 procent i alla beslutande och rådgivande organ, på tränarposter 
och i idrottsorganisationernas ledande uppgifter (Hokka 2014, 13).
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6.2 Kommuner

I den nya idrottslagen som trädde i kraft 2015 (390/2015, 5 §) fastställs kommunens ansvar 
på följande sätt:

Det är kommunernas uppgift att skapa allmänna förutsättningar för idrott på lokal nivå. 
Kommunen ska skapa förutsättningar för kommuninvånarnas idrottsutövning genom att

1. ordna idrottstjänster samt motion som främjar hälsa och välfärd med tanke 
på olika målgrupper,

2. stödja medborgarverksamhet, medräknat föreningsverksamhet, samt
3. bygga och driva idrottsanläggningar.

Ovan i 1 mom. avsedda uppgifter ska inom kommunerna skötas i samarbete mellan olika 
sektorer samt genom att kommunerna utvecklar det lokala samarbetet, samarbetet mel-
lan kommunerna och det regionala samarbetet och vid behov svarar för andra verksam-
hetsformer som lämpar sig för de lokala förhållandena och behoven. Kommunen ska höra 
sina invånare i centrala beslut som gäller idrotten inom ramen för sin uppgift enligt 22 § i 
kommunallagen (410/2015) att skapa förutsättningar för kommuninvånarna att delta i och 
påverka kommunens verksamhet. Kommunen ska utvärdera kommuninvånarnas idrotts-
aktivitet inom ramen för sin uppgift att främja invånarnas hälsa och välfärd enligt 12 § i 
hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). När kommunen sköter de uppgifter som avses i 1 
mom. verkar kommunen inte i ett konkurrensläge på marknaden, såvida uppgifterna inte 
genomförs i affärsmässigt syfte och på affärsmässiga grunder.

En viktig uppgift för kommunerna är alltså att skapa förutsättningar för invånarnas idrotts-
utövning till exempel genom att ordna idrottstjänster, driva idrottsanläggningar och stöd-
ja idrottsföreningar. Kommunen ska höra sina invånare i centrala beslut som gäller motion 
och idrott.  Kommunernas idrottspolitik är väsentlig med tanke på befolkningens välfärd, 
eftersom kommunerna påverkar hela befolkningens möjligheter till idrottsutövning med 
sina beslut. Kommunerna ska sörja för jämställdhet mellan könen och likabehandling i sin 
idrottspolitik. Ur denna synvinkel är det kommunernas politik beträffande användning av 
anläggningar och vilka tjänster kommunerna beslutar sig för att ordna en relevant fråga. 
Beslutsfattandet i kommunerna avgör vilka förutsättningar för idrottsutövning och vilken 
kultur som tar form i en kommun.

Jämställdhetslagen (1329/2014) förpliktar kommunens myndigheter att i all sin verksam-
het främja jämställdheten mellan kvinnor och män på ett målinriktat och planmässigt sätt. 
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Skyldigheten gäller alla kommunala myndigheter och alla verksamhetsområden. I valet av 
kommunala organ ska 4 a § 1 mom. i jämställdhetslagen beaktas:

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ samt i kom-
munala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för kommunfull-
mäktige, skall kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om 
inte särskilda skäl talar för något annat.

Könskvoten gäller samtliga kommunala organ med undantag för kommunfullmäktige, 
som väljs genom allmänna val. Kommunens organ är enligt 30 § i kommunallagen föru-
tom fullmäktige kommunstyrelsen och dess sektioner, nämnder och utskott och deras 
sektioner, direktioner och deras sektioner samt kommittéer. Könskvoteringen kan frångås 
av särskilda skäl. Ett särskilt skäl kan exempelvis vara att experterna inom ett specialområ-
de är antingen endast manliga eller kvinnliga. Om kvoteringen frångås är det motiverat att 
anteckna skälet i beslutet. Särskilda skäl berättigar troligen mycket sällan till att könskvo-
teringen frångås när ledamöter väljs till kommunala organ (Myllymäki 2017).

Statsrådets redogörelse om jämställdheten mellan kvinnor och män (SHM 2010) bedöm-
de att kvoten har haft såväl en kvantitativ som en kvalitativ inverkan på det kommunala 
beslutsfattandet. Den traditionella arbetsfördelningen enligt kön har minskat i synnerhet 
i nämnderna. Sakkunskapen i nämnderna har blivit mångsidigare och differentieringen av 
sakkunskapen enligt kön har minskat. Verkställandet av kvotbestämmelsen har trots det 
knappt alls ökat beaktandet av könsperspektivet i det kommunala beslutsfattandet eller 
aktiverat kommunernas jämställdhetsarbete (SHM 2010, 101)

Det finns ingen färsk information om könsfördelningen i kommunala organ som behand-
lar kommunens motions- och idrottsärenden. Kommunförbundet följer inte frågan regel-
bundet. De senaste uppgifterna är från 2009, då 48 procent av medlemmarna i nämnder 
som behandlar motion och idrott samt 36 procent av ordförandena var kvinnor (Turpei-
nen m.fl. 2011, 51).

Andelen kvinnor bland de ledande tjänsteinnehavarna inom idrottsområdet har ökat 
betydligt under de senaste åren. Enligt den senaste lönestatistiken för kommunsektorn 
(2016) är 55 procent av de ledande tjänsteinnehavarna inom idrottsområdet (n=126) män 
och 45 procent kvinnor (figur 30) (Löner inom kommunsektorn 2016). Antalet kvinnor 
har ökat till samma nivå som antalet män på cirka 40 år. På 1970-talet fanns inte en enda 
kvinna i ledningen för kommunens idrottsverksamhet (Heinilä 1977). I början av 1980-talet 
fanns det två (Tulisalo 1985) och i slutet av 1990-talet nio kvinnor bland idrottsdirektörer-
na (Aalto 2003). År 2011 var 31 procent (25 personer) av de ledande tjänsteinnehavarna
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med ansvar för idrotten kvinnor (Turpeinen m.fl. 2011, 51). Jämförelsen av olika år är emel-
lertid endast riktgivande, eftersom källorna som använts till att beräkna siffrorna har va-
rierat. Siffrorna för 2011 och 2017 kommer från Statistikcentralens statistik Löner inom 
kommunsektorn, men statistikföringsmetoden har också ändrats mellan de två statistik-
föringstillfällena. Mångfalden av yrkesbeteckningar för tjänsteinnehavare med ansvar för 
idrotten verkar också öka hela tiden och för närvarande hör till exempel fritidsdirektörerna, 
ungdomsdirektörerna, idrottsdirektörerna och i synnerhet i mindre kommuner olika kom-
binationer av dessa, såsom idrotts- och ungdomscheferna, till kommunens högsta tjänste-
innehavare inom idrottsområdet. Även idrottssekreteraren leder fortfarande idrottsverksam-
heten i flera kommuner. I några kommuner har yrkesbeteckningen ändrats i riktning mot 
den mer allmänna beteckningen välfärdsdirektör med tanke på kommande förändringar i 
verksamhetsfältet.

 

Figur 30. Könsfördelningen bland de ledande tjänsteinnehavarna inom idrottsområdet 2011 och 2017. 

Den länge förberedda landskaps- och vårdreformen förändrar kommunernas beslutsfat-
tande och ledning under de närmaste åren. I och med landskaps- och vårdreformen inrät-
tas nya landskap, social- och hälsovården får en ny struktur och nya uppgifter överförs till 
landskapen. Enligt planen ska reformen träda i kraft den 1 januari 2020. Den största föränd-
ringen är indelningen i tre förvaltningsnivåer: staten, landskapet och kommunen. Refor-
men förändrar kommunernas arbetsfält avsevärt. Efter vårdreformen har kommunerna inte 
längre ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna utan de överförs till landskapen. Dä-
remot har kommunerna även i framtiden ansvaret för att främja kommuninvånarnas hälsa 
och välfärd. Kommunen fortsätter också att sköta till exempel småbarnspedagogiken och 
utbildningen, möjligheterna till idrottsutövning och planläggningen.
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Kommunens uppgifter för att främja hälsa och välfärd (SHM 2016b):

• att per befolkningsgrupp följa upp kommuninvånarnas välfärd och 
hälsa och faktorer som inverkar på dessa

• att årligen rapporera till kommunfullmäktige om 
kommuninvånarnas välfärd och hälsa samt vidtagna åtgärder

• att en gång per fullmäktigeperiod bereda en mer omfattande 
rapport om kommuninvånarnas välfärd och hälsa till 
kommunfullmäktige

• att ställa upp mål och åtgärder för främjandet av hälsa och välfärd 
som baserar sig på lokala förhållanden och behov

• att göra en förhandsbedömning och beakta välfärds- och 
hälsoeffekter 

• att följa upp åtgärder som genomförts i den kommunala servicen

• att utse de instanser som ansvarar för främjandet av välfärd och 
hälsa.

För att uppmuntra främjandet av välfärden i kommunerna har man planerat den så kall-
lade HYTE-koefficienten. Med den avses ett tillägg till statsandelen för kommunal basser-
vice för främjande av välfärd och hälsa, preliminärt på cirka 55 miljoner euro. Målet är att 
säkerställa att kommunerna aktivt främjar välfärd och hälsa också efter vårdreformen. HY-
TE-koefficienten uppfyller samma krav som de övriga kriterierna för statsandelen, det vill 
säga uppgifterna är tillgängliga från alla kommuner och koefficienten uppdateras årligen. 
Enligt planen ska HYTE-koefficienten inkludera indikatorer som beskriver verksamheten 
och resultaten (SHM 2016b). För idrottsväsendet ska tio indikatorer som beskriver verk-
samheten tas med (figur 31). Indikatorerna inkluderar inga noteringar med anknytning till 
främjandet av jämställdheten och inget nämns om att dela in data enligt kön. Om man så 
önskar är det emellertid möjligt att få data indelade enligt kön för de indikatorer som en-
ligt planen ska tas ur enkäten Hälsa i skolan. Dessa beslut ska fattas av kommunen.
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  Uppföljning och rapportering av kommuninvånarnas idrottsaktivitet och användning 
  av idrottstjänster i den förtroendevalda ledningen – 2 indikatorer:

1.  Barns och ungas idrottsaktivitet följs upp minst vartannat år.
2.  Barns och ungas idrottsaktivitet rapporteras årligen i välfärdsberättelsen   

 eller motsvarande.
Förverkligande av samarbetet mellan kommuninvånarna och idrottsverksamheten  
– 3 indikatorer:

3.  Idrottsföreningarna och sammanslutningarna samt kommunens   
 gemensamma sakkunnigorgan sammanträder regelbundet.

4.  Gemensamma sammanträden ordnas regelbundet för föreningarna,   
 sammanslutningarna och kommunen.

5.  Kommunen genomför kundresponsenkäter för användarna av    
 idrottsanläggningar och -tjänster minst vartannat år.

Motionsgrupper och motionsrådgivning som ordnas i kommunen – 1 indikator:
6.  Anpassade motionsgrupper ordnas för barn och unga som inte deltar i   

 idrottsföreningsverksamheten. 
Genomförande av tväradministrativt samarbete inom idrotten i kommunen – 4 indikatorer:

7.  I den senast uppgjorda välfärdsberättelsen för kommunen ingår en   
 beskrivning av kommuninvånarnas idrottsaktivitet.

8.  I kommunen har fastställts vilken förvaltning som koordinerar motionen   
 som främjar hälsa och välfärd som helhet.

9.  De tjänsteinnehavare som ansvarar för främjandet av motion och idrott   
 har deltagit i en förhandsbedömning av konsekvenserna (EVA) av  
 nämndens beslut.

10. I kommunen verkar en tväradministrativ arbetsgrupp som behandlar   
 främjandet av motion och idrott.

Figur 31. Preliminärt förslag till indikatorer som beskriver verksamheten inom idrottsområdet för 
HYTE-koefficienten (SHM 2016b).

I regeringens proposition om landskaps- och vårdreform (RP 15/2017 rd) noteras att re-
formen har potentiellt betydande och flerdimensionella konsekvenser för jämställdheten. 
Reformens konsekvenser berör kvinnor och män på olika sätt i egenskap av användare av 
tjänster och tjänsteproducenter. Reformen har också olika konsekvenser för män och kvin-
nor som anställda eller beslutsfattare. I regeringens jämställdhetsprogram 2016–2019 ges 
riktlinjer för att könskonsekvenserna av social- och hälsovårdsreformen samt landskaps-
reformen bedöms i samband med beredningen, genomförandet och uppföljningen. Den 
första bedömningen av könskonsekvenserna färdigställdes den 31 augusti 2016. I den be-
handlas användningen av tjänsterna, konsekvenserna för personalen, landskapsvalet, val-
friheten, beskattningen och bolagiseringen. I bedömningen noteras bland annat att det 
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finns skillnader mellan könen i fråga om användningen av tjänsterna, vilket bör beaktas 
när tjänsterna utvecklas. Med systematisk datainsamling, strategisk planering och utbild-
ning av personalen kan man sörja för att både kvinnor och män får de tjänster de behöver 
vid rätt tidpunkt och likvärdigt. Med hjälp av datainsamling kan man identifiera könsspeci-
fika servicebehov och inrikta könsspecifika tjänster. (Maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi laaditun hallituksen esitysluonnoksen suku-
puolivaikutusten arviointi 31.8.2016, bedömning av könskonsekvenser.)

Beslut som gäller kommunernas idrottsanläggningar 
Byggnaden av idrottsanläggningar, underhållet och fördelningen av turer samt om jäm-
ställdheten mellan kvinnor och män förverkligas i fördelningen av turer har väckt miss-
tankar om att könen ogrundat behandlas olika. Omfattande information saknas i frågan. 
Jämställdhetsombudsmannen har flera gånger ombetts utreda omständigheterna kring 
fördelningen av idrottsanläggningar eller turer mellan män och kvinnor.

År 2008 handlade det om en ändring av kommunens idrottsverksamhets istider. Personen 
som begärt utredningen hade emellertid per telefon återtagit begäran och meddelat att 
ändringen inte genomförts. (Jämställdhetsombudsmannen 2008.)

År 2011 handlade begäran om att utreda om distriktens fördelning av matchturer följde 
jämställdhetslagen. Personen som kontaktade jämställdhetsombudsmannen misstänkte 
att förhållandena för damernas matcher systematiskt var sämre än för herrarnas samt att 
damernas matcher spelades på sandplan trots att en gräs- eller konstgräsplan stod tom 
alldeles intill. Dessutom spelades damernas matcher på sandplan trots att ett juniorlag för 
pojkar tränade på planen intill samtidigt. Förhållandena jämfördes mellan Herrtrean och 
Damtrean, som är distriktets högsta nivåer.

Utredningar begärdes från Bollförbundets Helsingfors och Nylands distrikt samt från Van-
da och Helsingfors stad. Ett gemensamt möte ordnades angående frågan och utifrån det 
drogs begäran om utredning tillbaka. Speltider reserveras på stadens planer för matcher 
på distriktsnivå. På konstgräsplanerna kan man spela när föreningarna har träningstider, 
om föreningen så önskar. Om inte anvisas en sandplan för speltiden. Föreningarna anvi-
sas träningstider på basis av antalet lag. Bollförbundens serier spelas huvudsakligen på 
gräsplaner, i den mån det är möjligt med tanke på gräsplanens begränsade användnings-
tid. Idrottstjänsterna har gett föreningarna anvisningar om att fördela sina träningstider så 
att gräsplanerna används av juniorerna och de lag som också spelar matcher på gräsplan. 
Herr- och damlagen i de lägre serierna tränar inte på gräsplaner. Trots sina likartade namn 
ansågs Herrtrean och Damtrean inte vara jämförbara serienivåer, eftersom det finns färre 
serienivåer på damsidan. Det ansågs inte heller önskvärt att standardisera serierna efter-
som det skulle höja priset på damernas licenser.
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Jämställdhetsombudsmannen konstaterade att föreningarna ofta avgör på vilka planer 
matcher spelas, att det är viktigt att föreningarna är medvetna om sitt ansvar och stöder 
ett likadant utbud av resurser samt att både kommunerna och Bollförbundets distrikt spe-
lar en nyckelroll i sina verksamhetsområden. Ett utlåtande registrerades: ”Vardera parten 
torde vid behov och med nödvändiga åtgärder kunna medverka till att säkerställa att verk-
lig jämställdhet förverkligas och att onödiga misstankar om diskriminering i fråga om för-
hållandena för matcher inte uppkommer”. (Jämställdhetsombudsmannen 2011.)

Jämställdhetsombudsmannen har också gett ett utlåtande om transsexuella personers ställ-
ning som användare av idrottstjänster. Problem uppstår bland annat på grund av att om-
klädnings- och tvättrum inte erbjuder integritetsskydd. Integritetsskydd är viktigt framför allt 
under könskorrigeringsprocessen. Behovet kan också vara kontinuerligt, eftersom man inte 
alltid gör korrigerande ingrepp i genitalierna utan ibland endast en så kallad juridisk och so-
cial könskorrigering. Jämställdhetsombudsmannen konstaterade att transsexuella personers 
möjligheter till idrottsutövande kan främjas genom att ordna integritetsskydd i tvätt- och 
omklädningsrummen i idrottsanläggningarna. (Jämställdhetsombudsmannen 2006.)

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula meddelande att han deltar i projektet 100 jäm-
ställdhetsgärningar genom att låta utreda hur idrotts- och motionstiderna är fördelade 
mellan flickor och pojkar samt mellan kvinnor och män (SHM 2017b). Enligt meddelan-
det är ett exempel på könssystemet i finländska ungdomars vardagsliv uppfattningen att 
idrotts- och motionstider i kommunerna fördelas på ett ojämlikt sätt beroende på om det 
är fråga om grenar som är typiska för flickor eller pojkar.

6.3 Staten

Enligt jämställdhetslagen ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent var-
dera i statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ samt i kom-
munala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, 
om inte särskilda skäl talar för något annat (lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män 
1329/2014). Bestämmelser om anställning finns i 8 § i samma lag, enligt förbjuden diskrimi-
nering ska anses föreligga, om en arbetsgivare vid anställning eller uttagning av en person 
till en viss uppgift förbigår en person av motsatt kön som är mer meriterad än den som utses, 
om inte arbetsgivarens förfarande har berott på någon annan omständighet än kön och den 
omständigheten är godtagbar eller om inte det finns sådana vägande och godtagbara skäl 
till förfarandet som beror på arbetets eller uppgiftens art. 

Vid undervisnings- och kulturministeriet leds ansvarsområdet för idrott av en kvinna, av 
överinspektörerna och kulturråden är tre män och fyra kvinnor (figur 32). Två av ordförande-
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na vid Statens idrottsråd och dess sektioner är män och två är kvinnor. Medlemmar i rådet är 
totalt 18 män och 18 kvinnor. Idrottsverksamheten vid statens regionförvaltningsverk sys-
selsätter 15 personer som överinspektörer och direktörer. Av dem är åtta män och sju kvin-
nor. För statens del verkar situationen alltså vara relativt jämställd.

Figur 32. Antalet män och kvinnor på lednings- och beslutsfattarposter i statens idrottsförvaltning. 

Lehtonen har analyserat styrelsemedlemskapen vid fem olika centralorganisationer för 
idrott, medlemskapen i 16 idrottspolitiska arbetsgrupper och höranden av sakkunniga 
1993–2014, samt byggt upp ett elitnätverk utifrån dessa. Hela nätverket under 
granskningsperioden omfattande 373 personer, av vilka 75 procent var män. Andelen 
kvinnor hade ökat hela tiden. Viktiga personer, det vill säga de som är medlemmar 
i flest styrelser och arbetsgrupper i olika centralorganisationer, definieras som 
storlänkare. Kvinnornas andel av dessa har ökat från 18 procent till 50 procent under 
granskningsperioden. (Lehtonen 2017.) Analysmetoden är strukturell. Den mäter inte 
personernas egenskaper eller mängden inflytande. Att höra till ett nätverk och vara länkad 
till flera olika arbetsgrupper och organ ger tillgång till information, möjlighet att bli hörd 
samt bevaka intressen och utöva kontroll.

6.4 Idrottens samband med kvinnors och mäns karriärer

I undersökningar förknippas idrott med framgång på arbetsmarknaden i synnerhet när 
den årliga förvärvsinkomsten eller sannolikheten att få sysselsättning används som indi-
katorer. Jämställdhetsperspektivet har däremot beaktats sporadiskt. I en del undersök-
ningar har separata modeller gjorts upp för kvinnor och män (t.ex. Eide & Ronan 2001; 
Kosteas 2012; Lechner 2009; Rooth 2011), medan andra fokuserat enbart på män (t.ex. 
Barron m.fl. 2000; Cabane 2010; Ewing 1998; Hyytinen & Lahtonen 2013). Ibland har man 
fått signifikanta resultat endast för män (t.ex. Long & Caudill 1991), och i en del under-
sökningar har kön inte alls beaktats, utan samma modell har använts för både kvinnor 
och män (t.ex. Kavetsos 2011).
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I undersökningen Motion och karriär utreddes vilket samband motion på fritiden i barn-
domen och ungdomen har med skolframgång efter grundskolan samt med antalet 
utbildningsår och förvärvsinkomsterna på lång sikt som vuxen. Undersökningen är en 
del av uppföljningen av LASERI (Lasten ja nuorten sepelvaltimotautien riskitekijät), där 
samma personer har följts upp i mer än 30 år sedan 1980. I undersökningen har enkäter 
använts till att samla in data om idrottsaktiviteten i barndomen som 9-, 12- och 15-åring 
samt om skolframgången som 12- och 15-åring. Uppgifter om utbildning och arbetsliv 
efter grundskolan har samlats in direkt ur Statistikcentralens register för perioden 1997–
2010.

Enligt undersökningen har motion på fritiden i barndomen samband med både skol-
framgång efter grundskolan och antalet utbildningsår som vuxen. Flickor och pojkar som 
motionerade mycket hade ett medeltal på slutbetyget som var i genomsnitt ett halvt 
vitsord högre jämfört med flickor och pojkar som motionerade mindre. Med tanke på 
antalet utbildningsår var skillnaden mellan flickor och pojkar som motionerat mycket 
och mindre cirka ett år. För skolframgångens del var resultaten statistiskt signifikanta för 
både flickor och pojkar oavsett vilka bakgrundsfaktorer som beaktades i analyserna (bl.a. 
barnets hälsa, föräldrarnas utbildning, familjens inkomstnivå, familjens storlek och bar-
nets tidigare skolframgång).

I fråga om antalet utbildningsår hade tidigare skolframgång betydelse i synnerhet för 
flickorna: När tidigare skolframgång beaktades i analyserna var sambandet mellan mo-
tion på fritiden och utbildningsåren inte längre statistiskt signifikant. För pojkarnas del 
fanns sambandet mellan motion och utbildningsår kvar oavsett bakgrundsfaktorer. (Kari 
m.fl. 2017.)

Enligt en undersökning av uppgifter om förvärvsinkomster (Kari m.fl. 2016) i Finland 
fanns speciellt bland pojkarna ett samband mellan motion och högre förvärvsinkomster 
som vuxen. Motion i barndomen medförde i genomsnitt 10–20 procent högre förvärvs-
inkomster på lång sikt. Bland flickorna observerades inget motsvarande samband.

Resultaten är exempel på varför samband bör granskas separat för könen. Skillnader 
finns mellan kvinnor och män i fråga om motion (både preferenser och intensitet) och 
framför allt i utvecklingen av utbildnings- och yrkeskarriärerna. Det är en förklaring till 
varför undersökningsresultaten ovan skiljer sig från varandra. (Kari m.fl. 2016, 2017.)

Enligt Aalto-Nevalainen (2017a, b) har ledarkarriärer inom idrottsområdet analyse-
rats obetydligt ur könsperspektiv. Aalto-Nevalainen analyserade kvinnliga och manliga 
idrottsledares (n=329) karriärer och tillhörande faktorer inom den offentliga och den 
tredje sektorn i Finland. Som indikatorer på karriärframgång analyserades lön, tillfreds-
ställelse med karriären och balans mellan arbete och familje-/privatliv. Enligt resultaten 
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av undersökningen fick manliga idrottsledare bättre lön och var nöjdare med karriär-
framgången än de kvinnliga ledarna. Idrottsledarnas karriärframgång hade samband 
med en del faktorer med anknytning till idrotten i undersökningen. Exempelvis hade 
utövandet av motion och idrott på högre nivå i barndomen och ungdomen (1=Utövade 
ingen motion – 5=Tävlingsidrott på internationell nivå) samband med högre lön hos både 
kvinnliga och manliga idrottsledare.
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7 Jämställdhet i främjandet av idrott och 
motion

7.1 Motions- och idrottsorganisationernas likabehandlings- 
och jämställdhetsplaner

Iakttagandet av de internationella bestämmelser som är bindande för Finland samt främ-
jandet av likvärdighet och jämlikhet är nya grunder för prövning av statsunderstödets 
belopp (mål enligt 2 § i idrottslagen, se också lagen om jämställdhet mellan kvinnor och 
män och diskrimineringslagen). Av de idrottsfrämjande organisationerna förutsätts en 
likabehandlings- och jämställdhetsplan för verksamheten. Om förbundet inte har någon li-
kabehandlings- och jämställdhetsplan kan organisationens rätt till statsbidrag i framtiden 
återkallas. Frågor om likabehandling och jämställdhet ställs också i ansökan om allmänt 
understöd (blankett 23/24). På blanketten antecknas de viktigaste åtgärderna i likabe-
handlings- och jämställdhetsplanen samt en hänvisning till det färdiga programmet eller, 
om planen inte är klar, eventuella åtgärder som redan har fastställts, av vilka en kan vara 
att göra upp en likabehandlings- och jämställdhetsplan.

Syftet med likabehandlings- och jämställdhetsplanerna som ska fogas till ansökan om all-
mänt understöd för 2016 är att identifiera diskriminering, bedöma och utveckla verksam-
het och praxis samt öka delaktigheten. I likabehandlings- och jämställdhetsplanen be-
skrivs hur likabehandling och jämställdhet ska främjas samt hur man kan ingripa i diskri-
minering, såsom sexuella trakasserier och utnyttjande.

Idrottsorganisationerna har fyllt i punkterna om likabehandling och jämställdhet i ansö-
kan om statsunderstöd för 2016 på ett mycket brokigt och oenhetligt sätt. En stor del av 
organisationerna hade ännu inte färdigställt sin likabehandlings- och jämställdhetsplan 
2016. En del organisationer hade inte förstått begreppen likabehandling och jämställdhet 
eller deras syfte.
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I bedömningen av likabehandlingsplanerna fästs särskild uppmärksamhet vid att man för-
stått begreppen likabehandling och jämställdhet samt vid vad de betyder för förbundets 
verksamhet. Uppmärksamhet fästs också vid att föra fram konkreta åtgärder för att främ-
ja  arbetet samt vid att följa upp genomförandet av likabehandling och jämställdhet. Med 
tanke på organisationerna med rätt till statsbidrag kan man säga att en tredjedel av orga-
nisationerna hade gjort upp bra eller utmärkta likabehandlings- och jämställdhetsplaner 
för 2016, en tredjedel presenterade acceptabla planer och en tredjedel hade inte gjort upp 
någon plan eller åstadkommit en mycket bristfällig sådan.

Största delen av förbunden hade börjat göra upp en likabehandlings- och jämställdhet-
senkät för personalen och de förtroendevalda. Ärendet hade behandlats i styrelsen vid de 
flesta av förbunden samt i förbundets olika team/arbetsgrupper. I en del av förbunden går 
processen hand i hand med strategiarbetet i samma arbetsgrupper och med samma tidta-
bell. Alla förbunden anser det viktigt att åtgärderna genast förs in i verksamhetsplanen. En 
ändamålsenlig rutin för uppdatering av planen varierar vid olika förbund mellan ett och 
tre år; en utvärdering ska göras årligen.

Förbunden har utsett 1–2 ansvariga personer som sköter uppgörandet av planen, och/
eller en arbetsgrupp med representanter för styrelsen och ofta också föreningarna. De för-
troendevalde upplevs som en viktig länk för att likabehandlings- och jämställdhetstänkan-
det ska förmedlas till föreningarna. Material för kartläggningen av situationer har samlats 
in med enkäter samt ur verksamhetsberättelser, verksamhetsregister och statistik samt 
genom diskussion i olika arbetsgrupper.

Processtarten har redan gett upphov till diskussion på många håll och inverkat på verk-
samheten. En del av förbunden upplever det som mest förnuftigt att från första början be-
trakta förbundet och dess föreningar som en helhet. Då kan organisationens mål förankras 
också på föreningsnivå. I planen är det viktigt att fokusera på de åtgärder som förbundet 
kan vidta för att främja identifierade mål och lösa problempunkter.

7.2 Nationella program för motionsfrämjande
Glädje i rörelse
Glädje i rörelse är ett nationellt program för främjande av fysisk aktivitet och välbefinnan-
de inom den småbarnspedagogiska verksamheten. Programmet som startades 2015 har 
som mål att se till att varje barn bör ha möjlighet att uppleva rörelseglädje och tillräcklig 
fysisk aktivitet varje dag. Programmet baserar sig på den nya lagen om småbarnspeda-
gogik (580/2015), grunderna för planen för småbarnspedagogik (Utbildningsstyrelsen 
2016) och motionsrekommendationerna för förskoleverksamheten (UKM 2016a). I lagen 
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om småbarnspedagogik (2 §) fastställs att ett av syftena med småbarnspedagogiken är att 
erbjuda alla barn likvärdiga möjligheter till småbarnspedagogik och främja jämställdhet 
mellan könen. I motiveringarna till planen för småbarnspedagogik noteras följande:  ”Små-
barnspedagogiken främjar det finländska samhällets demokratiska värderingar såsom lik-
värdighet, jämlikhet och mångfald. Barnen ska ges möjligheter att utveckla sina färdighe-
ter och göra sina val oberoende av förväntningar baserade till exempel på kön, ursprung, 
kulturell bakgrund eller andra orsaker som gäller barnet som person.” Dessa noteringar 
utgör grunden för främjandet av jämställhet i programmet Glädje i rörelse.

I programdokumentet för Glädje i rörelse har tills vidare inte specificerats några mål en-
ligt kön och material för bedömning av programmet har inte heller samlats in enligt kön. I 
programmets kommunikationsmaterial har man medvetet beaktat både flickor och pojkar. 
I augusti 2017 slogs programmet Glädje i rörelse ihop med programmet Skolan i rörelse. 
Jämställdhetsmålen i programmet Skolan i rörelse och integreringen av könsperspektivet 
som krävs i regeringens spetsprojekt kommer i fortsättningen att gälla också programmet 
Glädje i rörelse.

Skolan i rörelse
Skolan i rörelse är en del av regeringens spetsprojekt ”Nya inlärningsmiljöer och digitala 
material för grundskolorna”. Enligt regeringens jämställdhetsprogram ska ett jämställd-
hetsperspektiv integreras i alla spetsprojekt: ”man strävar efter att fastställa jämställdhets-
mål i kommande centrala samhälleliga reformer och spetsprojekt, att könskonsekvenser-
na bedöms i reformens olika skeden, och att effekterna för jämställdheten mellan könen 
rapporteras. Dessutom garanteras en tillräcklig jämställdhetskompetens.” Ministerierna 
säkerställer att åtgärderna vidtas. (SHM 2016a, 18.)

Programmet Skolan i rörelse har som mål att varje barn och ung person i grundskoleålder 
ska motionera minst en timme dagligen. Programmets mål är en mer aktiv och trivsam 
skoldag. Varje skola formar skoldagarna på sitt eget sätt så att de innehåller mer motion. 
Det viktiga i skolornas verksamhet och genomförandet av programmet är att eleverna får 
vara delaktiga och lära sig och att öka rörligheten och minska stillasittandet. I november 
2017 hade 2 048 skolor registrerats som Skolor i rörelse, vilket är 84 procent av alla grund-
skolor i Finland.

Skolan i rörelse handlar om en omfattande ändring av verksamhetskulturen och den inklu-
derar flera olika åtgärder för att göra skoldagen mer aktiv: utnyttja och sprida god praxis, 
utveckla lärarnas kompetens, på bredare bas införa undervisningsmetoder som aktiverar 
eleverna, utnyttja och utveckla den byggda miljön och naturen, öka rörligheten under ras-
ter och skolresor, förbättra förutsättningarna för rörelse under skolresor, ordna aktiveran-
de hobbyverksamhet i skolornas morgon- och eftermiddagsklubbar, etablera omfattande 
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samarbete mellan olika intressentgrupper, speciellt de olika kommunala områdena och 
den tredje sektorn. Åtgärderna genomförs 2016–2018. För åtgärderna under dessa år har 
sammanlagt 21 miljoner euro reserverats. År 2017–2018 görs ett försök att utvidga Skolan 
i rörelse till andra stadiet och högskolorna samt till den småbarnspedagogiska verksam-
heten genom programmet Glädje i rörelse.

Främjandet av jämställdheten syns på olika nivåer i programmet Skolan i rörelse. I ut-
vecklingsbidragen som kan beviljas för verksamheten i programmet Skolan i rörelse ingår 
jämställdhet mellan könen i både de särskilda motiveringarna och de allmänna motive-
ringarna. I ansökningsanvisningarna konstateras att särskild uppmärksamhet bör fästas 
vid att öka flickornas fysiska aktivitet, eftersom flickorna är mindre fysiskt aktiva än pojkar-
na i alla åldersgrupper.  I undersökningen som genomförs i samband med Skolan i rörelse 
samlas data in och de viktigaste resultaten presenteras enligt kön. I enkäterna anges kön 
som flicka och pojke. Programmet har uppmärksammat behovet av att kommunicera på 
ett könsmedvetet sätt. Man har strävat efter att beakta könsperspektivet i seminarier och 
utbildningar. Ett specifikt ämne vid seminarierna har varit exempelvis högstadieflickornas 
perspektiv. Kön och jämställdhet är teman för programmets regionala seminarier 2018.

Åren 2016–2017 ingick i programmet Skolan i rörelse arbetssektionen ”Likabehandling, 
jämställdhet och tillgänglighet”, där man diskuterade och stakade ut hur jämställdheten 
kan främjas i programmet. Arbetsgruppen presenterade följande utvecklingsåtgärder för 
att främja jämställdheten: 1) Teman för den riksomfattande och regionala handledningen 
är jämställdhet samt att urskilja könsidentifierade strukturer och avveckla dem, 2) Kommu-
nikationsmaterialet för Skolan i rörelse uppdateras så att det synliggör många slags elever, 
samt 3) Innehåll som behandlar likabehandling, jämställdhet och tillgänglighet läggs till 
lärarutbildningen. (Arbetssektionen Likabehandling, jämställdhet och tillgänglighet i pro-
grammet Skolan i rörelse 2017.)

Undersökningsresultaten från programmet Skolan i rörelse presenteras ovan i denna rapport.

Programmet I form för livet
I form för livet är ett riksomfattande program för främjande av motion och idrott som star-
tades 1995 och är riktat till personer i arbetsför ålder samt män och kvinnor som nyss gått 
i pension. Cirka tvåhundra projekt finansieras via programmet varje år. I början av 2000-ta-
let visade projektansökningarna att utbudet av motionsverksamhet med låg tröskel för 
män med dålig kondition var bristfälligt. Kampanjen Finska män på äventyr startades 2007 
i syfte att uppmuntra män att motionera och främja hälsosamma matvanor. Kampanjen 
lyfte fram mäns hälsa också för aktörer inom hälso- och idrottsområdet. Kampanjen an-
vände metoder som seminarier, långtradarturnéer, färdigt kommunikationsmaterial och 
konditionstest. Programmet medförde ett mångsidigare utbud av motionsverksamhet, 
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antalet ansökningar från projekt riktade till män ökade och antalet lokala projekt som fick 
understöd stabiliserade sig på 40–50 projekt på årsnivå. I form för livet beviljar ekonomiskt 
stöd till cirka 200 projekt årligen (figur 33).

Figur 33. Lokala projekt och utvecklingsprojekt riktade till män 2005–2016. Projekten är 
finansierade via programmet I form för livet.

7.3 Utvecklingsstöd
Projekt för utveckling av motionsidrott för unga
Rapporten om projekten för utveckling av motionsidrott för unga 1999–2011 (Lehtonen 
2012) visar att fler pojkar än flickor har deltagit i den motionsinriktade eftermiddagsverk-
samheten under alla projektperioder. Man har försökt stöda och locka fler flickor med i verk-
samheten. Olika projekt har till exempel valt ett utbud av grenar som intresserar flickor eller 
betonat verksamheten icke-tävlingsinriktade sida.

I många projekt har man lagt märke till att det ibland är nödvändigt att ordna 
separat motionsgrupper för flickor och pojkar, för att möjligheterna att delta ska 
blir likvärdiga.  Både gemensamma och separata grupper för flickor och pojkar har 
gett positiva erfarenheter. Frågan måste alltid lösas från fall till fall. Man har försökt 
öka flickornas delaktighet och deltagande under alla perioder med motionsinriktad 
eftermiddagsverksamhet. Olika metoder för att öka andelen flickor fungerar för olika 
projekt. Det viktiga är att lyssna på barnens egna behov och känna till situationen och de 
lokala omständigheterna. (Lehtonen 2012, 34–35.)
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Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet
Utvecklingsstödet för föreningsverksamhet (föreningsstöd) är avsett för utveckling av 
idrotts- och motionsföreningars verksamhet. Föreningsstöd beviljas för idrotts- och 
motionsverksamhet för barn och unga samt familjer med stöd av 14 § i idrottslagen 
(390/2015). Föreningsstödet används till att omsätta riktlinjerna i regeringsprogrammet 
speciellt gällande jämställda och jämlika möjligheter till fritidsaktiviteter för barn och ung-
domar samt till att främja utveckling av föreningsverksamhet och åtgärder med låg tröskel 
för deltagande. (UKM 2017c.) 

Föreningsstödet är den största stödformen som staten delar ut för utvecklingsarbete på 
gräsrotsnivå i idrottsföreningarna. Åren 2013–2017 beviljades totalt 20,8 miljoner euro i 
föreningsstöd till 1 453 olika föreningsstödsprojekt. Föreningsstödet är avsett särskilt för 
motion med låg tröskel och för att anställa personal. Med föreningsstödet har man försökt 
stöda projekt som siktar på att engagera allt fler barn och unga i handledd motion samt 
att introducera allt fler möjligheter till organiserad fysisk aktivitet. Största delen av fören-
ingsstödet används till att anställa personal vid föreningarna. Med stödet har man anställt 
personal vid 400 föreningar. (Turpeinen m.fl. 2018.)

Prioriteringar i kriterierna för att beviljas föreningsstöd har varierat årligen. Jämställda och 
jämlika möjligheter till fritidsaktiviteter har ingått i kriterierna varje år; vissa år med mer 
tyngd än andra. Enligt de senaste kriterierna för att få stöd (UKM 2017c) ska projekten 
som stöds genomföra ett eller fler av de delmål som undervisnings- och kulturministeriet 
ställt upp. Ett av dessa delmål hänför sig till jämställdhet mellan könen: ”främja likställda, 
jämlika och uppnåeliga möjligheter till fritidsaktiviteter”. Föreningsstödet beviljas som ett 
behovsprövat specialunderstöd. En av punkterna på listan med nio punkter som utgör 
grunden för bedömningen av projektens omfattning och effekt hänför sig särskilt till beak-
tandet av jämställdheten mellan könen. I punkten lyfter man fram till exempel inrättandet 
av motionsgrupper för flickor i pojkdominerade grenar och grupper för pojkar i flickdomi-
nerade grenar. (UKM 2017c.) Åren 2013–2017 har föreningsstöd enligt den föredragande 
”beviljats alla sådana sökande vars projekt haft som mål att inrätta fritidsgrupper riktade 
till minoritetskönet”.

I ansökningarna om föreningsstöd vill projekten oftast uppnå målet att främja jämställd-
heten genom att öka antalet utövare av minoritetskönet genom att inrätta nya grupper. 
Vissa projekt har ordnat särskilda evenemang eller annan marknadsföring i syfte att locka 
representanter för minoritetskönet med i verksamheten. I de årliga bedömningarna av an-
sökningarna om föreningsstöd har man räknat hur många projekt som i sin ansökan spe-
cifikt nämner främjandet av en fritidsaktivitet för flickor eller pojkar. Åren 2013–2017 har 
andelen ansökningar med sådana mål varit 6–17 procent av alla ansökningar. Flickorna har 
uppmärksammats särskilt i målen oftare än pojkarna. Åren 2016–2017 fanns fler projekt 
som främjar pojkars fritidsaktiviteter bland projekten som fick föreningsstöd än under tidi-
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gare år. Exempelvis dans- och gymnastikföreningar startade flera projekt för att locka fler 
pojkar med i verksamheten (Metsälä 2017).

Enligt en enkät riktad till personal som anställts med föreningsstöd (Riekki & Hentunen 
2017) var 58 procent av föreningarnas personal män och 41 procent var kvinnor (n=168). 
En anställds kön var inte fastställt. Skillnader mellan könen fanns i fråga om utbildnings-
bakgrund: Männen hade i genomsnitt högre utbildning än kvinnorna. Varannan man (52 
procent) hade avlagt högskoleexamen, medan motsvarande siffra för kvinnorna var 44 
procent. Hälften av kvinnorna (51 procent) och 38 procent av männen hade avlagt exa-
men på andra stadiet. Kvinnorna arbetade oftare än männen på halvtid i föreningarna; 63 
procent av männen arbetar på heltid. Skillnader mellan könen förekom också i fråga om 
föreningspersonalens yrkesbeteckningar och arbetsuppgifter. Av tränarna och tränings-
cheferna var 72 procent män. Uppgifter som föreningsutvecklare eller -koordinator var 
vanligare bland kvinnorna (66 procent). Verksamhetsledarposterna var jämnare fördelade: 
55 procent av kvinnorna och 45 procent av männen. (Riekki & Hentunen 2017.)

Trots att jämställdheten har varit en av prioriteringarna bland kriterierna för att beviljas 
föreningsstöd har projekten inte fäst särskilt mycket uppmärksamhet vid den. Materialet 
om föreningsstöd visar att idrottsföreningarna behöver stöd för att främja jämställdheten.

Utvecklingsunderstöd för integrering av invandrare med hjälp av idrott
Undervisnings- och kulturministeriet har delat ut understöd för integrering av invandrare 
med hjälp av idrott sedan 2011. Två tredjedelar av deltagarna i projekten som beviljades fi-
nansiering 2015 och 2016 var invandrare och en tredjedel hörde till majoritetsbefolkning-
en. (Pasanen & Laine 2017.) En av de särskilda prioriteringarna för utvecklingsunderstödet 
var att nå kvinnor och flickor med invandrarbakgrund (Pyykönen 2016). Uppföljningen vi-
sar att största delen av projekten som beviljades finansiering 2015 och 2016 hade problem 
med att nå flickor, kvinnor och (hemma)mammor med invandrarbakgrund. Enligt rappor-
ten var ”utmaningarna ofta förknippade med villkoren för klädsel ur islamiskt perspektiv”. 
(Pasanen & Laine 2017.)

7.4 100 jämställdhetsgärningar för motion och idrott i 
Finland

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen meddelade att ministeriet del-
tar i projektet 100 jämställdhetsgärningar under Finlands självständighets jubileumsår 
genom att utmana alla grenförbund och andra organisationer inom motion och idrott att 
med konkreta gärningar främja jämställdheten mellan könen. Ett tema att priorietera var 
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att öka andelen kvinnor på lednings- och tränarposter. Undervisnings- och kulturministe-
riet utfärdade utmaningen tillsammans med Finlands olympiska kommitté och Paralym-
piska kommittén. (UKM 2017d.) Undervisnings- och kulturministeriet prisbelönade de bäs-
ta gärningarna bland alla de som tagits med i projektet 100 jämställdhetsgärningar som 
samordnades av Kvinnoorganisationernas centralförbund. (UKM 2017e.)

Gärningar inom idrott och motion som togs med i projektet 100 jämställdhetsgärningar är:

• Football for refugee women festival (Monaliiku)

• Dokumentärfilmen Heikoilla jäillä (Mahla Films)

• Första kvinnan som tävlingsledare för Joensuu-Jukola 2017 och Finland 
100 Venla Jubileumskavlen (Joensuu-Jukola 2017)

• Johtaa kuin nainen, ledarskapsutbildning för kvinnor (Finlands 
olympiska kommitté)

• Projektet Judo on tyttöjen juttu och storläger (Jigotain judojaos)

• Mer jämställd sportjournalism: kartläggning av hur jämställdheten 
mellan könen förverkligas i idrottsrelaterade innehåll (Yle)

• Jämställdhet i fotbollsjargongen (Suomen Amerikkalaisen jalkapallon 
Liitto)

• Naiset Jalkapallojohtajina (Kvinnor som fotbollsledare), utbildning 
(Finlands Bollförbund)

• Naiset yhdessä liikkumaan (Helsingfors idrottsverk)

• Fler kvinnliga domare i bobollen (Suomen Pesäpalloliitto)

• Beslut att bli UN Women månadsdonator (Hämeenlinnan Tarmos sektion 
för friidrott)

• Utredning av fördelningen av kommunernas idrotts- och motionstider 
mellan könen (social- och hälsovårdsministeriet)

• Evenemanget Sata tyttöjääkiekkotapahtumaa (Finlands 
ishockeyförbund)

• Pris för jämställd motions- och idrottskultur (Oulun liikuntapalvelut)

• Evenemangen Tyttöjen tie tähtiin i Helsingfors och Rovaniemi (Finlands 
Handikappidrott och -motion VAU och Finlands Paralympiska kommitté)

• Paneldiskussion Urheilu voimaannuttajana (Finlands Gymnastik-förbund)

• Projektet Valmentaa kuin nainen (Suomen valmentajat och 
bollsportförbunden)

• Yhtä jalkaa – Ratsastuksen Reilu peli, arbetsbok och utbildning (Finlands 
Ryttarförbund)

• #AllMaleSports, kampanj i social medier för att väcka debatt om kvinnors 
roll i sportjournalism och idrottsvärlden (Studerandenas Idrottsförbund)
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Yle fick huvudpriset Sinivalkoiset Piikkarit för jämställdhetsgärningar inom motion och 
idrott. Finlands Bollförbund och Jigotain judojaos i Jyväskylä belönades med utmärkelser. 

7.5 Statens idrottsråds sektion för likabehandling och 
jämställdhet

Statens idrottsråd är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan med uppgift 
att behandla ärenden som är av omfattande och principiell betydelse för idrotten, sär-
skilt att utvärdera effekten av statsförvaltningens åtgärder på idrottens område, ta initia-
tiv och göra framställningar för utvecklande av idrotten samt ge utlåtanden om använd-
ningen av idrottsanslagen inom sitt verksamhetsområde. Rådet har sektioner för bered-
ning av ärenden. (Idrottslagen 390/2015.) Sektionen för likabehandling och jämställdhet 
är en av dessa sektioner. Enligt statsrådets förordning om främjande av idrott (552/2015) 
har idrottsrådet ytterligare till uppgift att ta initiativ och ge utlåtanden bland annat i frå-
gor som gäller jämlikhet.
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8 Slutsatser
Idrott och jämställdhet 2017 -rapportens teman grundar sig på den nya lagstiftningen och 
de mål och informationsbehov som inkluderats i idrottspolitiska handlingar.  Utredning-
ens centrala innehåll är fysisk aktivitet samt ledning och beslutsfattande. Den bärande tan-
ken är att ställningstaganden som gäller idrottspolitik och jämställdhet borde grunda sig 
på forskningsdata.

Kvantitativt sett finns det skillnader mellan könen i fråga om såväl fysisk aktivitet som led-
ning och beslutsfattande. Enligt objektiva mätningar är pojkar mer fysiskt aktiva än flickor. 
Flickorna deltar inte i organiserad motion och idrott i lika mycket som pojkarna. Det med-
för för sin del att färre kvinnor är aktiva inom motion och idrott. Andelen kvinnor på ledan-
de poster och som tjänsteinnehavare vid idrottsorganisationer och inom kommunernas 
idrottsverksamhet har ökat relativt mycket. Däremot har andelen kvinnor bland idrottsor-
ganisationernas förtroendevalda ökat långsammare. Fortfarande finns i genomsnitt färre 
kvinnor än män på ledande poster inom idrottsområdet.

Man har försökt åtgärda situationen med åtgärder som delvis gäller organiserad motion 
och idrott samt idrottsledning. Exempelvis har idrottsorganisationer som får statens all-
männa understöd ålagts att göra upp en jämställdhets- och likabehandlingsplan. Kvinnli-
ga tränare och kvinnor på ledningsposter har stötts med mentorskap och utbildning samt 
genom nätverksbildning och belöningar. Undervisnings- och kulturministeriets senaste 
åtgärd 2017 var att utmana idrottsorganisationerna att delta i projektet 100 jämställdhets-
gärningar för att främja jämställdhet samt framför allt för att öka antalet kvinnor på led-
nings- och tränarposter.

De nationella programmen för motionsfrämjande är idrottspolitiska metoder för påverkan 
som sträcker sig bortom den organiserade motions- och idrottskulturen. I programmet I 
form för livet har ett mål varit att använda metoder som påverkar mäns hälsobeteende. 
I programmet Skolan i rörelse, som är ett av regeringens spetsprojekt, krävs att könsper-
spektivet integreras i all programverksamhet.
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På senare år har idrottsområdets kunskapsunderlag förbättrats ur båda könens perspektiv, 
men data behövs fortfarande till stöd för idrottspolitiskt beslutsfattande också från områ-
den som är mer okända, såsom i fråga om användningen av idrottsanläggningar, det vill 
säga fördelningen av resurser mellan olika typer av motion och idrott för kvinnor och män. 
När data saknas grundar sig debatten på generaliseringar eller föreställningar. Social- och 
hälsovårdsministeriets utredning under beredning angående fördelningen av träningsti-
der kommer för sin del att fylla det här behovet av information.

I framtiden borde intresse riktas mot att skapa de förutsättningar som beskrivs i idrottsla-
gen, när landskaps- och vårdreformen förändrar kommunernas och landskapens arbetsfält 
avsevärt. Skillnaderna mellan könen i fråga om fysisk aktivitet borde beaktas i samband 
med planeringen av tjänster. Systematisk datainsamling – till exempel genom att använda 
sig av välfärdsberättelserna – kan medverka till att kommuninvånarna får jämlika tjänster. 
Regelbunden insamling och systematisk användning av data som indelats enligt kön kan 
identifiera könens olika behov, följa upp förändringar och vid behov rikta åtgärder separat 
till kvinnor och män, flickor och pojkar.
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