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Kvinnor, idrott och jämställdhet 
 
Idrottsrörelsen har i nära trettio år arbetat för en jämställd idrott. Kvinnorna har länge 
missgynnats. I både resurser och representation. I dag ska jämställdheten inte lägre ses som en 
fråga bredvid många andra, utan den ska ses som något som genomsyrar hela idrottsrörelsen. 
Vad görs för att få en jämställd idrott? Vari ligger problemen? Och hur uppfattar kvinnliga 
idrottare sin situation? 
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Kvinnoidrotten missgynnas trots jämställdhetsarbete 

Idrottsrörelsen arbetar för att bli mer jämställd. Andelen kvinnor i beslutande organ har 

ökat sedan Idrottens jämställdhetsplan fastställdes 1989. Enligt en utredning gjord 1995 

missgynnas kvinnorna i bidragsfördelningen av både statligt och kommunalt stöd. 

Sannolikheten att något ändrats under dessa år är mycket liten, enligt forskaren Ulf 

Blomdahl.  

 

Sedan 1977 har det inom idrottsrörelsen pågått ett medvetet jämställdhetsarbete. 

Riksidrottsförbundet fastställde då det första handlingsprogrammet för kvinnlig idrott, som 

innebar att man riktade medel till satsningar för kvinnlig idrott och satsade på 

utbildningsverksamhet för kvinnor. 

 

Detta arbete medförde dock inga förändringar och det kom fram att det berodde på 

könsfördelningen i beslutande organ. 1989 kom då Idrottens jämställdhetsplan som kortfattat 

innebar att kvinnor och män skulle ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. De skulle 

även dela inflytande och ansvar. Delmål sattes upp och likaså en plan för hur dessa skulle 

realiseras. Ett av målen, som står med än idag, var att kvinnor och män ska vara representerade 

med minst 40 procent inom beslutande och rådgivande organ. 

 

Enligt idrottens jämställdhetsplan från 2005 ökade andelen kvinnor i specialförbundens styrelser 

från cirka 15 procent 1989 till cirka 27 procent 1998, men därefter har utvecklingen avstannat. 

Däremot har det hänt mycket annat, som kvinnors villkor att utöva idrott. 

 

- Det finns en mycket större medvetenhet om vad som skall dela på resurserna. Det kanske 

inte alltid görs, men alla har ögonen på sig när det gäller den typen av frågor. Det är mer 

accepterat att kvinnor håller på och vill tävla och vill bli bäst, förklarar Karin Redelius, 

lektor på Gymnastik- och idrottshögskolan. 

 

Jämställdheten är en prioriterad fråga inom Riksidrottsförbundet, men själva arbetet med frågan 

ligger hos de olika idrottsförbundens styrelser. Riksidrottsförbundet har ansvar för att dela ut de 

statliga bidragen till specialidrottsförbunden. Karin Mattsson, ordförande för 
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Riksidrottsförbundet förklarar för nättidningen Jämsides att jämställdhetsperspektivet alltid är en 

viktig aspekt när de delar ut pengar till ett idrottsförbund. 

 

– Men att förbundet arbetar bra med jämställdhet är ingen förutsättning för att de ska få 

pengar, säger Karin Mattsson. 

 

Det viktigaste är att viljan finns där. Att vilja förändra förutsättningarna och skapa en jämställd 

idrott. Men ändå finns det ett visst motstånd till jämställdhetsarbetet. Rolf Jönsson är handläggare 

av trovärdighetsfrågor på Riksidrottsförbundet och menar att det även finns ett motstånd i 

samhället i stort och då även inom idrotten. 

 

- Många bär ju med sig sina egna värderingar. Men det stora motståndet är inte det aktiva, 

utan det tysta motståndet vilket kan yttra sig i att man inte tar upp frågorna, säger Rolf 

Jönsson. 

 

Det aktiva motståndet är idag mindre än tidigare. Föreningarna vill visa upp en politiskt korrekt 

sida. Det tysta motståndet kan vara medvetet som omedvetet, till exempel kan det innebära att 

demokratiskt fattade beslut i jämställdhetsfrågan glöms bort eller läggs åt sidan. 

 

Rolf Jönsson förklarar att jämställdheten är prioriterad inom all verksamhet och att resurserna ska 

fördelas lika mellan kvinnor och män. Men det finns utredningar som visar att så inte är fallet. 

1995 års Fritidsutredning gjord av Gertrud Åström granskade både det statliga och kommunala 

stödet. Denna utredning visade på att kvinnorna fick mindre statligt stöd, att pojkarna gynnas av 

kommunala bidrag samt att kvinnorna idrottade utanför idrottsföreningarna. 

 

Ulf Blomdahl, forskningsledare på Stockholms stads idrottsförvaltning har även han kommit 

fram till att kvinnor missgynnas av offentliga fritidssatsningar. Undersökningen genomfördes i 

Stockholm och granskade hur de kommunala idrottspengarna kom män respektive kvinnor till 

godo. Undersökningen kom fram till att kvinnorna endast tillgodogjordes 64,1 miljoner kronor av 

totalt 192 miljoner. Detta är knappt 34 procent av de kommunala satsningarna på idrotten. Ulf 

Blomdahl menar att studien kan vara representativ för åren 1993- 1995 och att flera faktorer talar 

för att situationen är likartad, om inte sämre, i andra kommuner. 
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Sedan 1995 har inga fler studier gjorts, men Ulf Blomdahl berättar för Jämsides att nya mätningar 

skall göras nästa år. 

 

- Sannolikheten att något ändrats under dessa år är dock mycket liten, säger Ulf Blomdahl.  

 

Han förklarar att det beror på att herridrotten genom åren har fått mest kommunala pengar och 

att en stor del av budgeten går till att fortsätta driva killarnas idrott.  

 

En del i satsningen på tjejidrotten står Handslaget för. ”Ett handslag med idrotten”, eller 

Handslaget som det kallas inom idrottsrörelsen, är en stor satsning på barn- och 

ungdomsidrott som gjordes av den förra regeringen för snart fyra år sedan. De satsade under 

en fyra års period en miljard tillsammans. Det övergripande målet var att öppna dörrarna för 

fler barn och ungdomar och man hade satte upp ett antal delmål att jobba mot. Ett av dem var 

att satsa på flickors idrottande. Ett annat var att samverka med skolan och ett tredje var att 

hålla nere avgifterna så att det skulle vara billigare att hålla på med idrott. Handslagspengarna 

fördelas mellan de olika idrottsförbunden, och via dessa kan sen idrottsföreningarna söka 

pengar. 

 

Just nu pågår 22 forskningsprojekt som utvärderar Handslagets olika delar. Senast den 15 

december 2007 ska Riksidrottsförbundet lämna en samlad utvärdering av den fyraåriga 

Handslagssatsningen. Håkan Larsson, docent vid Lärarhögskolan i Stockholm utvärderar 

satsningen ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. 

 

- Än är det för tidigt för oss att uttala oss om resultaten. Men under hösten kommer de 

första resultaten att publiceras, förklarar Håkan Larsson. 
 

Handslagssatsningen kommer att fortsätta. Den nya regeringen har satsat ännu mer pengar, men 

har bara utlovat för ett år i taget. Ambitionen är att satsningen kommer att fortsätta i fyra år till.  

* 
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Jämställdhetskampen började som ensam tjej i hockeyrinken 
 
Karin Redelius har många järn i elden och ett brinnande intresse för jämställdhet. Med 

en lektorstjänst på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och som förtroendevald i 

Riksidrottsstyrelsen har hon knappt någon tid över till att idrotta själv. 

- Det jag inte hinner med är det praktiska utövandet själv. 

 

Karin Redelius intresse för jämställdhetsfrågor grundade sig i tidig ålder, i elva- tolv årsåldern, 

även fast hon inte kunde definiera det då. 

 

- Jag spelade ishockey och tyckte att det var jättekul att åka skridskor och spelade med 

killarna, för att det fanns ingenting annat då. Jag hamnade i tidningen för att jag var den 

enda kvinnliga deltagaren då jag var tio år. 

 

Men så en dag så fick hon inte vara med och spela ishockey med killarna, och hon fick aldrig 

någon riktig förklaring varför. Hon visste ju att det inte berodde på att hon var sämst. Då började 

hon med bandy istället- klassisk bandy på is. 

 

Karin ser denna händelse som viktig i sitt liv. Dels för att det fick henne att börja med bandyn, 

som hon också fortsatte med väldigt länge. Och dels för att det fick henne att väldigt tidigt få upp 

ögonen för allas rätt att utöva den idrott de vill, oavsett kön.  

 

- Det som driver mig är allas rätt att få göra det som de är intresserade av. Jag har väldigt 

svårt för påståenden av hur flickor och pojkar är, det är så begränsande för oss. 

  

Men det som är allra viktigast för Karin är att hennes lilla dotter mår bra. Hon håller på med 

gymnastik en gång i vecka. 

 

- Hon håller på lite grann, men är så där måttligt intresserad. 

 

Karin är också fotbollstränare tillsammans med tre andra mammor och de turas om lite med 

träningarna. De har bildat ett eget litet fotbollslag som heter Smedslättens IF, men än har de inte 

registrerat namnet formellt.  
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- Vi bor ute i Bromma och där är Brommapojkarna väldigt stora. Det är inget fel med det, 

men det är ett väldigt konstigt namn för en flicka att spela i ett lag som heter 

Brommapojkarna. Och så får flickorna vänta i ett år innan de blir inbjudna till en 

fotbollsskola och det gillade vi inte riktigt. Plus att när vi väl blev inbjudna så krockade 

det med gymnastiktiden. Då var det en mamma som sa att vi lika gärna kan göra det 

själva, så vi har bildat ett eget lag. 

 

Jämställdheten har en stor plats i Karins liv. Inom Riksidrottsförbundet, RF, är jämställdheten ett 

av hennes ansvarsområden. Det andra ansvarsområdet är barn- och ungdomsfrågor.  

 

- Av tradition brukar ansvarsområdena delas upp på olika styrelseledamöter. Jag har väl 

gjort mig känd som en som är intresserad av jämställdhetsfrågor och har även skrivit en 

del om det. 

 

För två år sedan antog hela idrottsrörelsen en ny jämställdhetsplan- Idrottens jämställdhetsplan. I 

den finns massa mål beskrivna som ska vara uppfyllda vid olika tidpunkter. Ett av de målen är att 

alla, flickor och pojkar, kvinnor och män ska ges lika möjligheter att utöva sin idrott. Ett annat 

mål är att kvinnor och män bör vara representerade med minst 40 procent på alla beslutande och 

rådgivande nivåer. 

 

Karin är även ordförande i Jämställdhetsrådet. Där har hon samlat fyra personer som är 

ordförande i olika idrottsförbund, två kvinnor och två män. Dessa personer är Bettan Andersson 

från boxningsförbundet, Malin Eggertz Forsmark från gymnastikförbundet, Christer Englund 

från ishockeyförbundet samt Christer Malm från volleybollförbundet. 

 

- Vi möts med jämna mellanrum. Vår uppgift är inte att vara så operativa men att följa 

arbetet och att föreslå förändringar till styrelsen om det behövs. 

 

På Riksidrottsförbundets kansli jobbar två personer, Marianne Söderberg och Rolf Jönsson, mer 

operativt med jämställdhetsfrågor. De har bland annat jobbat med att utbilda andra på kansliet i 

jämställdhetsfrågor. 

 

Det finns forskning som visar på att pojkar är mer prestationsorienterade och flickor mer 

relationsorienterade när det gäller idrott. Detta anser Karin är en myt som hon också försöker slå 
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hål på. Det finns även mycket forskning som visar på att det inte är någon större skillnad mellan 

pojkar och flickor. 

 

- Det finns mängder med pojkar som idrottar bara för att deras kompisar som gör det. Det 

är ju så för flickor och även för pojkar, att de måste leva upp till bilden av vad som 

förväntas av dem. 

 

Pojkar förväntas att vara prestationsinriktade medan flickor inte förväntas att vara det. 

 

- Jag tycker att vi ska sluta prata om flickor som relationsorienterade och pojkar som 

prestationsorienterade, för det skapar en bild av att man ska vara så. 

 

Karin är egentligen lärare i idrott, hälsa och engelska. Detta var en fyra år lång utbildning, men av 

någon anledning ville Karin ändå fortsätta att studera, då började hon att läsa pedagogik. På en 

konferens träffade hon av en slump på Lars- Magnus Engström som är professor på 

lärarhögskolan. 

 

- Han frågade om jag inte skulle läsa idrottspedagogik istället och det ville jag ju. 

 

Efter det kom sig lite olika anställningar på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, som Karin 

sökte och fick, bland annat en doktorandtjänst så småningom. När hon doktorerat fick hon en 

lektorstjänst på GIH. Hennes doktorsavhandling handlade om barnidrott och ledarskap inom 

barnidrott. 

 

Karin har jobbat på GIH sedan 1994 och bedriver 50 procent undervisning och 50 procent 

forskning. Hon undervisar i teoretiska ämnen i pedagogik, men det är ganska brett. Hon håller 

bland annat i kurser för blivande lärare, kurser som handlar om skolans värdegrund, 

betygssättning, bedömning och folkhälsofrågor. Och en kurs som heter ”Lärande, kultur och 

mångfald”. Och en annan som handlar om rörelse, kropp och genus. Inom forskningen håller 

hon just nu på med en studie som handlar om betygssättning, bedömning och hur det går till i 

ämnet idrott och hälsa. Karin är även ute och föreläser ett par gånger i månaden, mestadels om 

jämställdhet, genus och idrott.  
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Det är inte alltid som tiden går ihop vilket betyder att Karin ibland måste skjuta på deadlines. 

Hennes RF-uppdrag tar egentligen för mycket tid. 

 

- Förra året ägnade jag ungefär 60 dagar åt RF, mestadels vardagar. Det jag inte hinner med 

är min egen träning som hamnar sist på min lista. 

 

När Karin var yngre spelade hon bandy i ett gammalt stockholmslag som heter IK Göta, som 

inte finns kvar med bandy idag. 

 

- Jag spelade riktig bandy, klassisk bandy på is. 

 

Detta började hon med vid 13 års ålder och höll sedan på med väldigt länge, och var duktig i det. 

Bland annat så spelade hon elitseriebandy 1976- 1997, har tagit tre SM-guld och spelat i landslaget 

under tio år. 

 

Idrotten har präglat Karins liv i väldigt hög grad och hon har svårt att tänka sig vad hon skulle ha 

gjort om hon inte hade hållit på med idrott. 

 

- Idrotten har präglat mitt liv i väldigt hög grad. Jag valde yrke efter mitt idrottsintresse, 

och kom in på min akademiska bana genom mitt idrottsintresse, som även handlade om 

en massa andra saker också. Låter som att allt i mitt liv är idrott, men så är det ju inte. 

 

Karin är idag 45 år gammal, gift och har en dotter på åtta år. Hennes man är också idrotts- och 

inte minst friluftsintresserad. 

 

- Han paddlar kajak, åker långfärdsåkning och skridskor och sådant. Däremot har han 

aldrig hållit på med föreningsidrott på samma sätt som jag har gjort, och han har inte 

heller jobbat ideellt inom idrotten. 

 

Hon ser sig själv som en ganska lugn person, som är rätt strukturerad samtidigt som hon kan vara 

väldigt disträ. 
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- Jag kan ha full koll på sådant jag skriver och ska undervisa om, men så kan jag glömma 

jättemycket saker. Sådant som är lite oviktigt, som nycklar och mobiltelefon, säger Karin 

med ett skratt. 

 
* 
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Hård träning inför tävling 

Musiken dånar ur högtalarna. I den orangea gymnastikhallen råder koncentration. 

Solflickornas truppgymnaster har friståendeträning. Ungefär som dans. Men ändå inte. 

På lördag gäller det. Då är det tävling och dags att visa upp allt de kan. 

 

Torsdagseftermiddag. I den ena salen ställer sig en stor grupp, på kanske tjugo små barn, upp på 

rader i salen, redo att påbörja sin gymnastiklektion. I den andra salen sitter ett par tjejer på det 

gröna golvet som är så typiskt för gympasalar. Grönt golv med röda, vita, gula, vinröda, blå och 

svarta streck. Raka streck och bågar och cirklar. Taket och mellanväggen går i en gräsligt ful 

orange färg. På mellanväggen har man dessutom målat så att det ser ut som det är fyra vita dörrar 

i den. Vilket det inte är. 

 

Tjejerna på golvet pratar tyst med varandra, samtidigt som de byter om- gör sig redo för sin 

gymnastiklektion. Några till dyker upp och sedan försvinner alla ut på en joggingrunda i 

Skärholmens eftermiddagssol. 

 

Efter några minuter dyker Tabitha van Dinther upp. Hon är tjejernas tränare i fristående. Själv 

har hon sin bakgrund i dansen. Hon tar upp en cd-skiva med musik till det friståendeprogram 

som gymnasterna ska visa upp under helgens tävlingar. Men cd-skivan fungerar inte. 

 

- Jag brände den här skivan hemma idag, men den fungerade inte där heller, förklarar 

Tabitha. 

 

Hon tar istället upp sin I -pod och vrider runt musikanläggningen så att det ska gå att se var 

sladden ska kopplas in. Nu dånar musiken ur högtalarna. Tabitha uttrycker sin lättnad över att 

hon tog med sladden till I -poden denna dag. 

 

- Idag är det sista chansen för tjejerna att träna på programmet till musik innan tävlingen på 

lördag, och de behöver gå igenom hela för vi har gjort lite ändringar i programmet, 

förklarar hon. 

 

Idag är det friståendeträning för SOL-flickornas truppgymnaster. RM-äldretruppen närmare 

bestämt. Denna trupp ska till hösten tävla för första gången på RM-äldrenivå. Denna nivå ligger 

lite under SM-nivå och innebär att truppen tävlar i Rikscupen och Riksmästerskapen. Truppen 
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tränar tre gånger i veckan. Redskapsträning två gånger och fristående en gång i veckan. På olika 

platser varje gång. Katja Björkdahl, tjejernas redskapstränare förklarar situationen. 

 

- Det är ett problem för oss att få tag på bra lokaler. Vi får ofta kortare tider på flera olika 

dagar istället för färre dagar med längre tider, typ fem timmar i sträck. Detta skulle 

avsevärt underlätta tränartillsättningen, förklarar Katja. 

 

Det är ju också så att inom trupp så behövs speciella och dyra redskap och trycket på de hallar 

som har dessa redskap är mycket stort.  

 

- Det finns fler gymnaster som vill träna på dessa hallar, än vad det finns tider. Dessutom 

konkurrerar vi om dessa hallar med basket, innebandy och andra sporter, säger Katja. 

 

Hon förklarar vidare att situationen för gymnaster i Stockholm är sämre än på de flesta håll i 

landet. Hon tycker att gymnastiken över huvud taget är lite dåliga på att föra sin talan gentemot 

andra sporter.  

 

- Det faller sig väl ganska naturligt eftersom vi är så underrepresenterade i media. Syns man 

inte så finns man inte, och sporter där tjejer är norm syns inte. 

 

Hon anser även att gymnastiken har nackdelar gentemot förvaltning, politiker och journalister när 

det gäller sättet som de bedriver sin verksamhet, på grund av att de håller på med en 

kvinnodominerad sport. 

 

Gymnastiken i sig sysselsätter 211 070 kvinnor och män, av dessa är 83 procent kvinnor. Detta 

gör gymnastiken till den tredje största kvinnoidrotten. Endast ridsport och konståkning kommer 

före. 

 

Efter en tjugo minuter börjar då gymnasterna att infinna sig i gymnastiksalen, efter en 

uppvärmning ute i solen. Redskap dras fram ur redskapsförrådet. Det är plintar, mattor på vagnar 

och till slut kommer den fram. En lång grön matta med röda kantband rullas ut. Lång, kanske 15 

meter. Och tung är den. Det är en liten kraftansträngning att få ut den på sin plats. Den placeras 

på ena kortsidan. På den kortsida där det står två stora tjockmattor, den ena blå och den andra 

grön, röda kanter på bägge två. På denna kortsida står även ett fotbollsmål. 
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- Stretcha upp balansen, ropar Tabitha. 

 

Tjejerna ställer sig på en fot och håller balansen med den. Det andra benet sträcks bakåt. Vinkeln 

måste vara över 90 grader. Foten som ska hålla balansen gungar mellan höger och vänster 

fotkant. Benen ställs ner för att lyftas åt sidan i stället, 90 graders vinkel här också. Balansfoten 

gungar lite lätt nu också på alla gymnaster. Några lägger sig i splitt. Det vill säga, de ligger på 

golvet med benen mot väggen och försöker stretcha ut dem. Trycka dem ner mot golvet, så att 

benen bildar ett v. 

 

17 gymnaster tränar denna dag. De är klädda i svarta tajts, någon har även benvärmare. En del 

har t-shirts, andra gymnastikdräkt. Tillsammans bildar den en färgkavalkad i blått, rött, rosa, 

grönt, vitt- ja alla möjliga färger. Hår som är uppsatt i tofs, med spännen och diadem.  

 

Angelica Silfver Birdal och Lina Höög är båda 15 år gamla är två av dessa gymnaster. De har 

hållit på med gymnastik sedan de var 3 respektive 4 år gamla. I bägge fallen är det deras mödrar 

som såg till att de hamnade där, och även såg till att de hamnade inom truppgymnastiken. 

 

- Min mamma gick själv i trupp och satte mig i trupp, berättar Lina som tränar sju till nio 

timmar per vecka. 

 

De har bägge testat fler olika sporter som dans, fotboll med mera, men det var inget som 

fungerade tillsammans med gymnastiken. 

 

- Det är gymnastiken som jag brinner för, förklarar Angelica som förutom att hon själv 

tränar två timmar per vecka, också är tränare för trupp- och breddgymnaster sju timmar 

per vecka. 

 

Både Angelica och Lina anser att tjejidrott och då främst gymnastik visas alldeles för lite på tv 

och diskuterar med varandra om att vissa sporter till och med fått egna tv-kanaler. 

 

- Jag tycker att man borde visa mer gymnastik på tv. De visar aldrig något på sporten, säger 

Angelica och Lina instämmer i kommentaren. 
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Innan lektionen drar igång samlar Tabitha allihop i den röda ringen i mitten av gymnastiksalen. 

Hon går där igenom lite inför lördagens tävling och kollar av i fall alla kan vara med i 

Vikingacupen. Efter ungefär fem minuters genomgång och diskussioner är det dags för lite 

hoppövningar på den gröna långmattan. 

 

Ur högtalarna strömmar Black Eyed Peas låt ”Hey Mama” och håller tempot när tjejerna gör 

hoppövningar som hjorthopp- de kommer in i den i något som liknar hoppsasteg, tar sats med 

ena benet, lyfter upp det andra benet rakt framåt varpå det första benet hänger med upp och rakt 

fram. Allt går väldigt snabbt och flyter på, men när bägge benen är uppe så bildar de en 90 

graders vinkel mot överkroppen. Någon ramlar på mattan, men reser sig lika snabbt. Efter ett tag 

byter de plötsligt hoppövning. Några springsteg, ett hopp där bägge benen sträcks ut. Ena framåt 

andra bakåt. Som spagat, fast i luften. 

 

Hoppövningarna byts vartefter ut mot övningar på ”vågen”. Gymnasterna står vända med 

ansiktet mot ribbstolarna. Svankande ryggar som sträcks ut och upp. En annan vågövning med 

mycket höfter. Höger arm är utsträckt uppåt åt sidan och vänster höft skjuter ut till vänster. I en 

mjuk, vågaktig rörelse byts arm och höft till en utsträckt vänsterarm och utskjutande högerhöft. 

 

- Så kan ni göra lite framåtpiruetter, ropar Tabitha ut. 

 

Någon undrar över hur man gör en framåtpiruett och Tabitha visar. Alla sjutton gymnaster sätter 

genast igång med sitt piruettarbete. Stå på ena foten, upp på tå, sträck ut armarna och snurra. Det 

blir snurrigt med alla piruetter. Två tjejer försöker matcha in varandras piruetter, att göra dem 

samtidigt och flera på raken. 

 

- Okej, nu kör vi igång, börja från början, ropar Tabitha. 

 

Tabitha visar tjejerna hur de ska ställa upp sig och går sedan igenom del för del i det fristående 

programmet. De börjar utan musik för att först lära sig hela programmet och sina positioner. Sex 

personer som ska kunna alla rörelser och göra dem samtidigt. I början blir det lite rörigt, men 

efter ett par gånger får de kläm på början av programmet. Och så fortsätta med nästa del. Efter 

ett tag börjar hela programmet att sitta. Är det något som gymnasterna inte tycker fungerar så 

diskuterar de sig fram till en lösning.   
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Hjulningar, kullerbyttor och handståenden blandas med skratt, koncentration och diskussioner. 

Musik strömmar in från den bredvid varande salen. Det är ett gäng yngre SOL-flickor som tränar 

på för fullt. 

 

Katja Björkdahl har träning för Minitruppen i Västertorp på torsdagar och slutar där klockan sex. 

Detta gör att hon kommer in en timme efter alla andra. Men i fristående är hon själv gymnast och 

är med och tävlar. Hon har hållit på med gympa sedan hon var sex år och blev ledare strax innan 

hon fyllde tretton. Idag är hon 27 år. 

 

- Jag tyckte att det var roligt och har fortsatt genom alla år och utbildats av min förening, 

förklarar Katja. 

 

Inom SOL-flickorna hör truppgrupperna till olika tävlingsstegar. En som siktar mot SM och en 

som siktar mot RM. Katja själv är just nu bara tränare för lag på RM-stegen. 

 

- Sen hör ni bam be di bam bam bam och så ditåt. Och sen gör ni en kullerbytta framåt, 

förklarar Tabitha för gymnasterna. 

 

Tjejerna kör igång med friståendeprogrammet, nu kör de med musik till, så det gäller ju att klaffa 

in takten rätt också. När de kommer till slutet så blir det rörigt. De ska göra ”fågeln”, som 

innebär att de ska sträcka upp till exempel vänster arm och sträcka ut höger ben, så att dessa 

bildar en linje. Och efter fågeln ska de göra en hjulning. Här det strular till sig lite. Efter ett par, 

tre minuters diskussioner så har de löst problemet och kör vidare. 

 

Gruppen har delats in i två grupper och vid sidan av tränar den andra gruppen på sitt program. 

Eller samma program egentligen, men det är lite lättare. 

 

- De har precis lärt sig programmet och ska tävla om en månad, förklarar Tabitha. 

 

Fristående innebär att truppgymnasterna, sex till åtta stycken får de vara, ska visa upp ett program 

till musik, under två till tre minuter på en golvyta som är 14 x 20 meter. Det är då vissa 

obligatoriska rörelser som ska visas upp och som bedöms av domare. RM- stegen, som dessa 

tjejer ska tävla i till hösten innebär att de ska visa upp två olika vågrörelser som är obligatoriska. 
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De ska även utföra två olika piruetter, två olika hopp, två olika balansmoment och/eller 

kraftmoment samt en kombination. 

 

- Frukttajm! ropar Tabitha. 

 

Tjejerna dyker ner i sina väskor och ryggsäckar, efter bananer, äpplen och päron. Under 

fruktpausen pratas det om allt möjligt, men mest om resan i morgon. Det är då bussen till 

tävlingen i Halmstad går. De kollar med varandra om de har packat, vad de ska ta med sig för mat 

att äta på vägen. Och, viktigast av allt, om och vad man har för godis med sig. 

 

Under fruktpausen tar Katja och syr ihop sina tåskor, de har gått sönder så hon får låna nål och 

tråd från Tabitha. Katja är tränare 16,5 timmar i veckan och tränar själv tre och en halv timme i 

veckan. Med hjälp av Handslagspengar har man kunnat skrapa ihop till en halvtidsanställning till 

henne. Men uppgifterna sträcker sig långt över halvtid. 

 

- Jag står i hallar 16,5 timmar i veckan och sedan ska jag administrera träningsupplägg, 

uppvisningar och tävlingar för mina olika grupper. Dessutom ska jag administrera och 

genomföra öppna lovläger samt utveckla truppskoleprojektet, förklarar Katja. 

 

Efter fruktpausen är ska tjejerna köra igenom hela programmet.Men det går inte så bra. 

 

- Det där sög verkligen, det var jättedåligt, säger Tabitha med ett litet skratt.  

 

- Nu vill jag se ett bra fristående den här gången tack! fortsätter Tabitha. 

 

Koncentration. Mastodontmusik som känns igenom hela kroppen. Tjejerna kör igång. Nu har 

även mellanväggen öppnats upp, så den andra gruppen kan köra samtidigt på en större yta. Det är 

olika hopp. De gör hjulningar och kullerbyttor. Och alla gör de sakerna samtidigt. Samstämmigt. I 

början av programmet är tjejerna längst bort i salen, men avancerar längre fram vartefter 

programmet löper på. När de kommer längst fram märks koncentrationen tydligt. Även fast ett 

skratt aldrig är långt borta. Ansträngningen att vilja lyckas märks av. Och nervositeten börjar 

infinna sig hos gymnasterna. Det är lite spänt inför tävlingen. 

 

- Okej, sista chansen att imponera på mig, ropar Tabitha. 
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Tjejerna kör igång en sista gång. De börjar bli lite trötta, men kämpar på. Den här gången funkar 

allt mycket bättre. Tabitha är nöjd. 

 

- Okej, jag vill att alla sätter sig på mattan och går ner i spagat- höger, vänster. Stretcha 

vader och lår också, uppmanar Tabitha tjejerna. 

 

Klockan börjar närma sig åtta på kvällen och tjejerna ser ganska trötta ut nu. Imorgon bär det av 

till Halmstad- de har en sex timmars bussfärd framför sig. Eller, i Tabithas ord. 

 

- Ni har en sex timmars bussvila framför er. 

* 
 
Halmstad. SOL- flickorna slutade på en åttonde plats i av femton deltagande lag i 
Ungdomstruppens Riksfinal. 
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Arbetsrapport 
 
 

Ämnesval och målgrupp 

Jag visste redan från början att jag ville göra något på kvinnor och idrott, men hade från början 

ingen bra ingång i det. När så mina planer på en intervju med Karin Mattsson, som är den första 

kvinnliga ordföranden inom Riksidrottsförbundet, grusades så visade det sig vara ganska bra. Fick 

tips om Karin Redelius som jobbar med just jämställdhetsfrågor inom riksidrottsförbundet och 

har även forskat en del om det. Att hon sen var en gammal elitidrottare gjorde saken bara bättre. 

Kvinna, idrottare samt jobbar med jämställdhet. Kanon! Det kändes som något som låg mig nära 

till hands. Sen är jämställdhetsfrågor något som alltid är aktuellt, på alla plan i samhället. Och det 

är även en fråga som många är intresserade av. 

 

Jag har tänkt mig en ganska allmän målgrupp, kanske som är lite mer intresserade av idrott. Vid 

publicering skulle då texterna passa bäst i något idrottsmagasin, eller varför inte sportdelen på 

någon dagstidning. 

Research 

Jag började med att tänka över hur jag skulle lägga upp alla artiklarna. Från början hade jag ju 

tänkt att göra personporträtt på Karin Mattsson, och då var jag fortfarande osäker på hur jag 

skulle få ihop allt. Detta löste sig till det bättre när jag fick tag på Karin Redelius i stället.  

 

Jag behövde en faktaartikel om jämställdhet och jämställdhetsarbete inom idrotten. Dessutom var 

det viktigt att få med Handslaget i denna artikel.  

 

Jag funderade på hur jag ville göra reportaget och kom fram till att det måste handla om en 

kvinnodominerad sport, och då föll valet på gymnastiken som dessutom inte får så mycket 

uppmärksamhet. Så jag letade runt på Internet och valet föll då på Solflickorna. 

 

Information har jag fått genom forskningsrapporter, artiklar och diverse dokument. 
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Vinkling, form och gestaltning 
 

Jag har valt att vinkla mina artiklar mot jämställdhet, med kvinnan/kvinnoidrotten i fokus. 

Jämställdhet är något som berör alla i någon grad, men det är kanske inte något man tänker på 

när det kommer till idrott. Jämställdhetsarbetet inom idrotten är minst lika viktig som i resten av 

samhället. Idrotten är ju med och formar barnen. Idrotten speglas av samhället i övrigt och 

varken i samhället eller inom idrotten är det idag jämställt. Arbetet är en ständigt pågående 

process och även fast det är en lång bit kvar att gå så lägger man ner tid och resurser. Och det är 

det viktigt för att få jämställdhet. 

Etiska problem och citatkontroll 

Jag har inte haft några etiska problem med sekretess eller så. Jag har hela tiden varit öppen 

gentemot alla jag intervjuat om vad arbetet skall handla om. Jag under arbetets gång haft kontakt 

med de personer jag intervjuat. Både telefonledes och via e-mail, för att få kommentarer kring det 

jag skrivit och när jag behövt lite mer information. Jag har skickat hela artiklarna till de berörda så 

att de har kunnat kolla sina citat och så att det inte är några faktafel, så att jag inte har 

missuppfattat något. 
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