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För att förr ha varit en arena tom på kvinnor utgörs idrotten idag av nästan 
lika många kvinnor och män. Det görs satsningar på kvinnor och idrott och 
ni kan här bland annat läsa om ett världsunikt projekt som planeras i Sver-
ige. Ni får också möta kvinnokämpar som vill se lika villkor för kvinnor och 
män och kritiker som menar att Sverige är långt ifrån jämställt när det kom-
mer till idrott. 



ANALYS

Den aktiva kvinnan
Idrotten är Sveriges största folkrörelse. Det 
betyder att idrotten ska vara till för alla, unga, 
gamla, handikappade, utlandsfödda och inte 
minst kvinnor.  Ändå har kvinnor i århundra-
den exkluderats från de idrottsliga arenorna. 
Egentligen kan man säga att idrotten inte har 
varit i närheten av att kalla sig en folkrörelse 
förrän på 1900-talet då i alla fall kvinnorna på 
allvar fick en självklar plats. Argument som att 
fysisk aktivitet skadar kvinnors reproduktions-
förmåga har varit vanligt förekommande för att 
stänga ute närmare hälften av befolkningen. 

Idag har kvinnorna äntligen funnit sin plats på 
arenorna och är ungefär lika många som män-
nen sett till antalet utövare. Men betydet det att 
idrotten blivit jämställd? Sporter och idrotts-
grenar är fortfarande tydligt könsuppdelade 
och när det gäller fördelningen av resurser, som 
tillgång till tränare och träningstider, är män-
nen ofta första prioritet. Om man vill använda 
media som en återspegling av kvinnornas status 
inom idrotten är det tydligt att männen upp-
märksammas mer. I de idrottsliga styrelserna 
brister det också då kvinnorna fortfarande är 
betydligt färre till antalet och framförallt åter-
finns i de yngre åldersgrupperna. 

Bara för att det idag inte höjs några ögonbryn 
över att kvinnor idrottar betyder det inte att 
deras existens inom idrottens väggar är helt 
problemfri. Kroppsliga ideal som att kvinnor 
inte ska ha muskler lever fortfarande kvar. 
Trots allt går utvecklingen på vissa håll i en mer 
positiv riktning och man ser till exempel att 
kvinnor allt oftare söker sig till typiskt manliga 
sporter som fotboll och ishockey. Det utesluter 
dock inte att de inte möts av fördomar och ofta 
blir ifrågasatta för sin läggning. Tack och lov 
är föreställningar om könen inte statiska utan 
skiftar med tid och plats. Därför får vi helt en-
kelt hoppas på att de återstående bitarna faller 
på plats i framtiden och att kvinnan en dag kan 
ses som en idrottare och inte som en ”kvinnlig 
idrottare”. Det könsmärkta språket kommer 
förhoppningsvis också att förvinna med tiden. 
Som ni lär märkar har jag själv haft svårt att 
utesluta uttryck som ”damidrott” och ”damfot-
boll”. Jag säger inte att det är lätt men visst är 
det möjligt. 

Text och foto: Sandra Wasserman, utan där annat 
anges

Den översta bilden på omslaget föreställer det för-
sta damlaget i fotboll, Öxabäcks IF, som bildades i 
Sverige 1966. Den undre bilden togs när laget tog 
det första SM-guldet i damfotboll 1972.

Ett SM-guld i gymna-
stik och ett uppdrag 
som ledamot i Sver-
iges Olympiska kom-
mitté. Med det i baga-
get står Malin Eggertz 
Forsmark nu som VD 
bakom satsningen på 
idrottscentret World 
Village of Women 
Sports. Men när hon 
för första gången hör-
de talas om projektet 
var hon långt ifrån 
lika positiv. 

Forsknings- och tränings-
centret World Village of 
Women Sports, WVWS, 
är ett stort och unikt 

projekt. Aldrig förr har 
det byggts ett idrottscen-
ter speciellt för kvinnor. 
Även om forskningen på 
kvinnor inom idrotten är 
eftersatt och efterlängtad 
har kritiska röster höjts. 
Är detta inte ännu en sär-
hållning av könen inom 
idrotten och är det verkli-
gen bra att göra en sådan 
enkönad satsning? 
 – Jag tyckte också att 
det var en märklig idé 
från början. Man flyttar ju 
bara ut problemet någon 
annanstans, säger Malin 
Eggertz Forsmark.

Malin Eggertz Forsmark 

kom i kontakt med pro-
jektet i januari 2011. 
Grundarna till World Vil-
lage, Kent Widding Pers-
son och Dan Olofsson, 
presenterade projektet 
för första gången år 2008 
men då stod en tredje 
man, Mårten Hedlund 
också bakom planerna.
 Malin Eggertz Fors-
mark som själv jobbat 
mycket med jämställd-
hetsfrågor inom idrotten 
tyckte att det lät intressant 
och när hon fick veta mer 
om grundarnas vision 
bakom projektet och de 
konkreta verksamhets-
planerna, bestämde hon 

sig för att vara med. 
 – Jag tänkte att det här 
kan bli jättebra, och då får 
man se till att vara med. 

Idag är det svårt att tro 
att Malin Eggertz Fors-
mark från början varit 
skeptisk till idén. Med 
ett stort engagemang be-
rättar hon gärna mer om 
projektet och om att hon 
tror att det fanns en bak-
tanke med att välja en 
kvinnlig VD. Från början 
var det enbart män som 
företrädde projektet men 
hon tror att grundarna 
ville ha en kvinnlig VD 
för att öka förtroendet för 
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Malin Eggertz Forsmark

Född: 29 september 1964

Bor: Höllviken, uppväxt i Dalarna, Falun

Familj: Ella 15 år, spelar basket, Felix 13 år spelar 
fotboll och innebandy. Gift med Micke som är före 
detta fotbollsproffs i Schweiz.

Karriär: Ordförande i Svenska Gymnastikförbun-
det sedan 2004, vice ordförande i Europeiska 
Gymnastikförbundet sedan 2009, arbetat på 
Internationella Olympiska kommitténs huvudkontor 
i Lausanne och varit engagerad i Stockholms OS-
kampanj. Ledamot i Sveriges Olympiska Kommit-
tés styrelse 2006-2009. För övrigt är Malin Eggertz 
Forsmark aktiv inom Riksidrottsförbundets jäm-
ställdhetsarbete och har varit särskild utredare av 
den nationella antidopningsverksamheten.

Idrottsbedrift: SM-guld i gymnastik 1984, sprang 
Vasaloppet på 553 minuter och New York Mara-
thon 2011 på 318 minuter

Världens största sa

Med en kvinna i ledningen 
blir det mer äkta. ”

 
World Village i siffror

Investering: ca 2,3 miljarder kronor 
Total byggyta: 114 000 m2

Planerad byggtid: sex till sju år
Varav ovan mark: 88 000 m2

Varav lägenheter: 51 000 m2

Varav ytor för sport, forskning och utbildning: 
18 800 m2

Avtalade samarbetspartners: Inga slutförhand-
lade avtal finns. Däremot finns avsiktsförklaringar 
med Förenade Care, Friskis & Svettis, V Innersta-
dens Stadsdelsförvaltning, Mondo, Philips, Region 
Skåne, Lunds Universitet, Malmö Högskola, LdB 
FC

Möjliga samarbetspartners: Köpenhamns Uni- 
versitet, FIFA, Skånes Universitetssjukhus (SUS), 
Intersport, sjukgymnaster, ortopeder, special-
idrottsförbund, Skånes Livsmedelsakademi med 
flera.

Antal anställda inom projektet: fyra
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projektet. Malin Eggertz 
Forsmark sätter sig till 
rätta på stolen och blickar 
ut genom fönstret. Denna 
gråa novemberdag hål-
ler hon hus i paviljong-
en bredvid Hästhagens 
Idrottsplats som är öppen 
för nyfikna besökare. 
 – Här är inte så varmt 
men vi tycker det är vik-
tigt att vara på plats där 
det händer.
 Första helgen det öpp-
nades upp för besökare 
var i stort sett alla gran-
nar på plats. De flesta var 
intresserade av bostä-
derna och arkitekturen 
och det var många som 

undrade om WVWS var 
ett ”kvinnohus”. Malin 
Eggertz Forsmark var 
noga med att poängtera 
att män också är välkom-
na och att det i huvudsak 
är forskningen som be-
drivs utifrån ett kvinnligt 
perspektiv. En forskning 
som ämnar att hitta och 
utveckla nya metoder för 
att till exempel förebygga 
skador eller nya sätt att 
utveckla utrustning som 
passar kvinnors fysiska 
förutsättningar. 
 Vidare berättar hon 
att de flesta studier som 
finns idag har gjorts på 
män men tillämpats på 

kvinnor, trots att de fy-
siologiska och biologiska 
förutsättningarna skiljer 
sig åt. Hon nämner en 
skadestudie som gjordes 

på spelarna i Herrall-
svenskan för att reducera 
skaderisken inom fotbol-
len och att det nu äntligen 
är dags för en motsva-
rande studie på de kvinn-
liga fotbollsspelarna. Den 

görs under fotbollssä-
songen 2012 och WVWS 
är en av finansiärerna.
 Även om Malin Eg-
gertz Forsmark tycker att 

det finns ett stort gap att 
fylla ifråga om kvinno-
forskningen inom idrot-
ten vill hon helst av allt att 
forskningen förenas.
 – Studierna kommer 
till en början att göras på 

kvinnor men jag hoppas 
att män också kommer 
att ha användning av dem 
sen. 

Hästhagen är platsen 
för bygget och förutom 
själva forsknings- och 
träningscentret ska det 
byggas ett helt kvarter vid 
namn World Village. Där 
ska finnas bostäder, re-
stauranger, butiker, kon-
tor och grönområden. 
Intill Hästhagen och det 
framtida centret reser 
sig det 27-våningar höga 
Kronprinsen, ett av Mal-
mös landmärken.  
 Malin Eggertz Fors-

mark berättar att Kron-
prinsen symboliserar 
det manliga, fallos, och 
att World Village är dess 
motsvarighet, där av 
namnet Kronprinsessan. 
Hon fortsätter att prata 
om projektet och vad som 
gör det unikt. 
 – Ingen annanstans 
finns det ett idrottscenter 
som samlar forskning, 
näringsliv och akademi 
under samma tak. Kopp-
lingen till näringslivet gör 
till att de kvinnliga idrot-
tarna blir mer uppmärk-
sammade. Det gör också 
att sponsorer ser potential 
och vågar 

tsning på kvinnors idrottande



satsa på kvinnlig idrott. 
Malin Eggertz Forsmark 
tycker inte att projektet 
är tidstypiskt. Hon men-
ar att det borde kommit 
tidigare för att det egen-
tligen inte är några nya 
frågeställningar. Tittar 
man på de senaste tio till 
tjugo åren tycker hon inte 
att någonting har hänt på 
jämställdhetsområdet.  
 – Det finns 70 idrotts-
förbund och det är bara 
10 av de som leds 
av kvinnor. De 
flesta högsta trä-
nare är män och 
den medicinska 
forskningen har 
gjorts på män. 
 Malin Eggertz Fors-
mark känner till att det 
finns två stiftelser som 
grundats i syfte att för-
bättra kvinnors villkor 
inom idrotten. Billie Jean 
King Foundation i USA 
och Women´s Sport 
Foundation i England 
men hon menar att de, till 
skillnad från WVWS mer 
har formen av ett statligt 
hälsoarbete. 

Varför är Sverige först 
med att bygga ett idrotts-
center för kvinnor? Malin 
Eggertz Forsmark tror att 
det beror på att vi kom-
mit långt i jämställdhets- 

abetet jämfört med andra 
länder. Dessutom tycker 
hon att det finns många 
duktiga forskare i Skandi-
navien vilket gör projek-
tet ännu mer trovärdigt. 
Men trots att idrotten i 
Sverige uppfattas som till 
för alla är Malin Eggertz 
Forsmark övertygad om 
att det är en hel del som 
återstår för att idrotten 
ska kunna kalla sig jäm-
ställd. 

 Hon nämner att bristen 
på kvinnliga tränare är ett 
problem då unga tjejer 
inte har några förebilder 
att identifiera sig med. 
Dessutom brister det i ut-
budet av träningsproduk-
ter. 

Malin Eggertz Fors-
mark berättar bekymrat 
om sina egna erfarenhe-
ter. 
 – När jag ska köpa fot-
bollsskor till mina barn 
finns det 30 par för sonen 
att välja mellan och bara 
två par för dottern. De 
basketskor det finns att 
välja på är i storlek 39-40 

men det är hon för liten 
för och juniorskorna är 
hon för stor för. 
 Tillgången till are-
norna är också ett pro-
blem enligt Malin Eg-
gertz Forsmark. Idrottens 
miljöer är anpassade efter 
män och består i regel av 
stora bollhallar utan red-
skap. När man tittar på 
kommunens satsningar 
och fördelningen av hall-
tider är det ofta ”kill-
sporter” som fotboll och 
handboll som prioriteras. 
Tjejerna får istället nöja 
sig med färre eller i bästa 
fall sämre halltider. 

Även i de första pla-
nerna för WVWS var det 
tänkt att den största delen 
av träningsytorna skulle 
täckas av en stor fotbolls-
arena med 5 000 läktar-
platser. De planerna lades 
senare  ner då det visade 
sig att fler idrottsförbund 
var intresserade att vara 
med. Dessutom ställer en 
fotbollsarena större krav 
då det behövs toaletter 
och entréingångar.
 – Vi vill att ytan för 
sportaktiviteter ska kom-
ma till användning så 
mycket som möjligt. Det 
blev för snävt med fotboll. 
Vi ska ha flexibla golv is-
tället, av trä och plast, 

som lämpar sig för olika 
sporter. Och ljussättning 
så linjerna kan anpassas 
till badminton och tennis 
till exempel.
 En fotbollsplan är 
fortfarande med i pla-
nerna men den ska vara 
mindre, en 7-mannaplan 
med konstgräs. I centret 
ska det också finnas en 
handbollsplan, en volley-
bollplan, en 100-meters 
löpbana och några mo-
tionscyklar. Träningsy-
torna är till för både eliti-

drottare och motionärer. 
 På andra våningen hit-
tar man Region Skåne 
som flyttar sin opera-
tionsverksamhet och 
mottagningsverksamhet 
kring idrottsskador, rehab 
och prehab till centret. 
På samma plan kommer 
troligtvis Malmö Hög-
skola, som planerar att 
flytta hela sin idrottsve-
tenskapliga verksamhet 
till centret, att befinna 
sig. Skolan anses vara en 
viktig samarbetspartner 

men det är i nuläget osä-
kert om samarbetet blir 
av. Under våren förväntas 
skolan ge svar. 

Som VD för WVWS har 
Malin Eggertz Forsmark 
upplevt många positiva 
reaktioner och hon kän-
ner att hon har Malmö-
borna bakom sig. Sam-
tidigt möter hon många 
som är okunniga och inte 
känner till projektet. Vissa 
har varit kritiska och me-
nat att bygget mest är en 

anledning 
att bygga 
en massa 
b o s t ä d e r. 
Andra sä-
ger att pro-
jektet som 
är värt 2,3 
m i l j ard e r 

bara är ett sätt för Kent 
Widding Persson och 
Dan Olofsson, entrepre-
nörerna och finansiärerna 
bakom hela projektet, att 
tjäna stora pengar. 
 – Det är klart de vill 
tjäna pengar men de vill 
ju också utveckla Malmö. 
Bostäderna ger en bäring 
till bygget och näringsli-
vet har en enorm poten-
tial. 
 Planerna var från bör-
jan att bygga ett hundratal 
lägenheter men ändrades 

till att idag omfatta cirka 
450 lägenheter. Därmed 
har ytan för forskning 
och utbildning, totalt 18 
500 m2, blivit procentuellt 
mindre. 
 Det var grundarna som 
lade fram förslaget till fler 
bostäder men Malin Eg-
gertz Forsmark menar att 
det var en ömsesidig för-
frågan och ett kommunalt 
beslut. Beslutet togs efter 
att kommunen tittat på 
hur stora ytor det gick att 
exploatera och kommit 
fram till att det fanns plats 
för att bygga fler bostäder. 
Från början var den totala 
byggytan 70 000 m2  men 
med de utökade bostä-
derna uppgår den idag till 
100 000 m2. 

Första spadtaget 
för World Village skulle 
egentligen tas år 2010 
men detaljplanen har 
försenats ett antal gånger 
på grund av ändringar i 
markanvisningsavtalet 
och på grund av överkla-
ganden från grannar. 
 Om byggplanerna för-
vekligas 2012 kan den 
första av sex etapper stå 
klar vid årsskiftet 2014-15 
och då kan också de för-
sta gästerna flytta in. Hy-
reslägenheterna är relativt 
få och de är framförallt 
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På Hästhagen i Malmö planeras kvarteret World Village att byggas med det första forsknings- och träningscentret för kvinnor, WVWS. Det ligger i 
mitten av området, på två plan om vardera 10 000 m2, med lokaler för träning, tester, rehabilitering och utbildning. BILD: WVWS

Det är inte konstigt att 
Sverige blev först. ” Folk trodde först att 

det var ett kvinnohus.

”
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Stiftelsen World Village of Women Sports 

Foundation

En icke-vinstdrivande stiftelse som lämnar 
bidrag till enskilda personer, institutioner, forsk-
ningsgrupper eller liknande som forskar i 
kvinnorelaterade idrottsfrågor.

Ansvarar för de övergripande strategiska 
frågorna och för finansieringen av WVWS. 

Stiftelsens budget är inte fastställd men målet är 
att budgeten ska vara ca 24 miljoner kronor per 
år.

Vy från Fågelbacksgatan. Arkitekten bakom, Bjarke Ingels från 
det danska arkitektkontoret, Bjarke Ingels Group, BIG, inspirera-
des av Kronprinsen och döpte World Village till Kronprinsessan. 
FOTO: WVWS

Till höger. Hästhagens IP är från 1970-talet och 
ungefär så här ser det ut idag. PRIVATBILD

Till baracken intill Hästhagens Idrottsplats (IP) 
kan nyfikna titta in för att se illustrationer av 
World Village. Här visar Malin att idrottscentret 
ligger i mitten av kvarteret. FOTO: WVWS

BILD: WVWS

BILD: WVWS

Hyresgäster och partners. FOTO: WVWSRegion Skåne
Idrottsmedicin Friskis & Svettis

Motionsaktiviteter

World Village of Women Sports 
Idrotts-, test- och träningsytor

Lunds Universitet 
Forskning

Malmö Högskola
Idrottsvetenskaplig
utbildning och forskning

Nedan. En illustration av World Village inifrån med några möj-
liga hyresgäster och partners. De två första våningarna är till för 
forskning och utbildning vars totala yta är drygt 20 000 m2. Resten 
består av bostäder, kontor och restauranger. KÄLLA: WVWS

ämnade för gästforskare 
och idrottare. Det mesta 
består av bostadsrätter 
som ett hundratal per-
soner redan står i kö för. 
Men enligt Malin Eggertz 
Forsmark riktar sig bostä-
derna till alla.
 – Det är en bra plats 
för alla som vill bo cen-
tralt i Malmö men även 
motionsintresserade och 
småbarnsfamiljer.
 Malin Eggertz Fors-
mark tycker att projektet 
tillför Malmö stad mycket 
både idrottsmässigt och 
prestigemässigt men även 
stilistiskt då arkitekturen 
är innovativ och utmär-
ker sig som ett landmär-
ke. Några som däremot 
inte uppskattat den sju-
våningshöga kronbygg-
naden lika mycket är 
grannarna till det plane-
rade World Village som 
anser att deras utsikt blir 
förstörd. Några klagomål 
har kommit från Kron-
prinsen men det är med-
lemmar i bostadsrättsför-
eningen Stallmästaren på 
Fågelbacksgatan som kla-
gat mest.
 – Jag hade också blivit 
ledsen. Det ska ju vara en 
byggarbetsplats i flera år. 
Men bor man centralt får 
man vara beredd på att 
något händer.

Det vetenskapliga rådet

Består av tio ledande forskare från hela världen 
med kompetens inom den idrottsrelaterade 
vetenskapen. Rådets ordförande är Bengt 
Saltin, professor i fysiologi.

Rådet kvalitetssäkrar forskningen inom WVWS 
och värderar alla forskningsansökningar och 
sökande till de akademiska tjänsterna. Rådet 
har en rådgivande funktion gentemot stiftelse-
styrelsen. 

Övergripande teman för forskningen:

Socioekonomiska och kulturella förhållanden 
och hur de kan förbättras

Hälsofrågor, förebygga sjukdom och skador, 
behandling och rehabilitering

Utrustning och materialutveckling

Prestationsutveckling med bas i nutrition, biologi 
och fysiologi 

Förutsättningar för kvinnors idrott i relation till 
social integration.
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– Ska vi konkurrera med fotbollen har vi ingen chans, säger Johan Vajnlie, huvudtränare för 
Limhamn Griffins, som upplever att kommunen satsar olika mycket på olika sporter.

Frida Ahlberg, 18, Greta Backteman, 28, och 
Iza Helander, 18, är förhoppningsvis början på 
ett komplett damlag i Limhamn Griffins.

Klubben som tvingas flytta
Bygget av World 
Village of Womens 
Sports blir en tillgång 
för många idrottande 
kvinnor men en mot-
gång för tjejsatsning-
arna på amerikansk 
fotboll i Malmö. Lim-
hamn Griffins är den 
enda föreningen i 
Skåne som har ett 
damlag. Hela deras 
verksamhet är base-
rad på Hästhagens 
idrottsplats (IP) och 
med bygget av World 
Village tvingas de 
flytta.

– Vi vet inte var vi ska 
ta vägen. Det är väldigt 
frustrerande, säger Johan 
Vajnlie som är huvud-
tränare för Limhamn 
Griffins seniorlag.
  Fastän bygget av World 
Village skulle starta redan 
år 2010 har kommunen 
inte gett något besked om 
vart de kan tänkas flytta. 
 – Det finns ingen fär-
dig plan, det känns som 

att vi står och stampar på 
samma ställe. Det ända 
vi vet är det kan bli med 
kort varsel och att vi inte 
kommer att få vara kvar 
på Limhamn. 

Malmös fritidschef Bo 
Sjöström säger att han 
inte heller vet vad som 
kommer att hända. Han 
är dock inte särskilt oro-
lig för nästa säsong (läs 
2012) då han menar att 
byggplanerna kommer att 
försenas. 
 – Vi kommer att föra en 
diskussion om önskemål 

och behov i god tid. Jag är 
säker på att sakägare och 
bostadsrättsföreningar 

kommer att överklaga. 
Det kommer ta upp till 
ett år innan de kan börja 
bygga, tidigast 2013. 
 Vidare säger han att 
han är positiv till pro-
jektet för att det tillför 
mervärde. Han är således 
nöjd med kommunens 
beslut att upplåta marken 
till bygget av World Vil-
lage. 

Johan Vajnlie är också 
positiv till att det satsas på 
idrott i Malmö samtidigt 
som han inte kan se att 
forskningscentret ger den 

egna föreningen någon-
ting. Om projektet god-
känns av Stadsbyggnads-

nämnden och tekniska 
nämnden kan det god-
kännas i kommunfull-
mäktige i februari 2012 
och börja byggas strax 
därefter. Ändå vill Bo 
S j ö s t r ö m 
helst inte 
spekulera 
i vad som 
ska hända 
med Lim-
hamn Grif-
fins och ser 
ingen an-
ledning att 
föra disk-
ussion. Efter många om 
och men säger han till 
sist:
 – Det kan hända att de 
får flytta med kort varsel 
och då blir Malmö Sta-
dion den akuta lösningen. 
De kommer i alla fall inte 
vara kvar på Limhamn, 
det finns ingen plats för 
dem där, arenorna behövs 
för fotboll.
 Limhamn Griffins är 
den enda föreningen för 
amerikansk fotboll i Mal-

mö och de enda med ett 
damlag i Skåne. I Sverige 
finns det bara tre dam-
lag och alla håller till i 
Stockholmsområdet. Det 
är cirka två år sedan Lim-

hamn Griffins startade ett 
damlag. Tjejerna under 
15 år spelar med killarna 
i respektive åldersgrupp, 
U13 eller U15, men för 
de äldre tjejerna finns 
det inget fullt utvecklat 
lag.  Idag är de bara tre, 
Iza Helander 18 år, Greta 
Backteman 28 år, och Fri-
da Ahlberg 18 år.
 – Tjejer har kommit 
och gått men det är bara 
vi som stannat kvar, säger 
Iza Helander som spelat 

för Limhamn Griffins i 
drygt ett halvår.
 Johan Vajnlie är säker 
på att den framtida flyt-
ten kommer att ställa till 
med problem för tjejerna 
som idag har möjlighet 
att hoppa in och spela 
med killarnas juniorlag. 
Om verksamheten blir 
splittrad försvinner den 
möjligheten.
 – Det är tråkigt för det 
gör det omöjligt att få 
igång ett damlag, säger 
Johan Vajnlie.

Hästhagens IP har 
varit Limhamn Griffins 
hemmaplan i tre år och 
där har de gott om plats 
för all utrustning. Spel-
arna har idag möjlighet 
att låna skydd från fören-
ingen så de slipper lägga 
flera tusen på bland annat 
hjälmar, axelskydd och 
tandskydd. Johan Vajnlie 
är orolig för att all utrus-
tining inte kommer att 
få plats i de nya framtida 
lokalerna. En annan oro 

baksidan av world village

Limhamn Griffins

Bildades 1988

Spelar i Divison 1 södra och säsong-
en 2011 gick de hela vägen till kval-
spel. Senaste SM- guldet togs 2009 
av U17 laget. Innan dess, 2007, tog 
seniorerna sitt tredje SM-  guld.

Idag har föreningen någonstans 
mellan 150 och 200 medlemmar.

Det känns som att vi står 
och stampar på samma 
ställe. ”Johan Vajnlie

Limhamn Griffins tränare

Det finns ingen plats för 
dem på Limhamn. ”Bo Sjöström

Malmös fritidschef

Enligt Riksidrottsför-
bundet hade Sverige 
år 2010 ca 7 200 
medlemmar och totalt 
78 föreningar, 2009 
var andelen kvinnliga 
aktiva tolv procent. 

Högsta serien är 
superserien med 
sex lag. Sverige har 
tre damlag : Ladies 
of Mean Machines, 
Arlanda Chicks, och 
Lady Saints. Det 
finns också ett dam-
landslag. Stockholm 
var värd för första 

dam-VM i amerikansk 
fotboll 2010 med 
två spelare och två 
coacher från Lim-
hamn Griffins. Av sex 
länder kom Sverige 
på femte plats. USA 
vann. 

Sverige och Svenska 
Amerikansk Fotboll-
förbundet arrangerar 
VM 4-18 juli 2015

Amerikansk fotboll
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KÄLLA: AMERIKANSK 
FOTBOLLSFÖRBUNDET, 
LIMHAMN GRIFFINS



Johan Vajnlie har varit huvudtränare för Limhamn Griffins i snart tre 
säsonger och coachat sedan 1999.

är att det kan bli svårt att 
locka spelare om möj-
ligheten att fysträna och 
tillgången till både gym 
och omklädningsrum 
försvinner. 
 Johan Vajnlie berättar 
att en stor del av Lim-
hamn Griffins verksam-
het vilar på ideellt arbete 
och att en förflyttning 
också skulle innebära en 
rejäl omorganisering och 
att mer jobb lastas på för-
äldrar och andra som re-
dan hjälper till frivilligt. 
Han säger att det är den 
enda lösningen på kort 
sikt men att det inte hål-
ler i det långa loppet ef-
tersom folk kommer att 
tröttna.

Som det ser ut idag har 
föreningen däremot inga 
problem med att locka 
folk och medlemsantalet 
växer hela tiden. Johan 
Vajnlie tycker att de 
egentligen vuxit ur loka-
len men han vill inte klaga 
för han säger att han trivs 

bra på Hästhagen och att 
de fått kämpa mycket för 
att få hyra marken från 
Malmö Stad. Han önskar 
att de flyttas till ett ställe 
med liknande förutsätt-
ningar, gärna någonstans 
de kan vara kvar ett bra 
tag. 

Enligt Bo Sjöström 
verkar Stadionområdet 
vara det alternativ som 
ligger närmast till hands. 
Det är också det alterna-
tiv som tilltalar Limhamn 
Griffins bäst och Niclas 
Kristensson hoppas att få 
flytta verksamheten dit. 
 – På flera håll i Sve-
rige samsas just friidrott 
och Amerikansk fotboll 
på samma träningsytor 
så Stadionområdet hade 
passat oss utmärkt. Där 
finns gott om träningsy-
tor och även möjlighet 
att anordna en matchplan 
om så behövs, säger han. 
 Enligt Bo Sjöström är 
anläggningen på Lind-
ängen ett annat alterna-

tiv eftersom den ”håller 
måttet ” och redan an-
vänds för liknande verk-
samhet. Men till skillnad 
från Hästhagens IP ligger 
Lindängen i utkanten av 
Malmö och Johan Vajn-
lie menar att det kan bli 
ett problem då många av 
spelarna kommer från 
andra håll och varken 
har bil eller körkort. Iza 
Helander håller med och 
tror att många kan tappa 
intresset. Hon bor i Oxie 
och tar bussen till trä-
ningen som stannar pre-
cis utanför. 
 Träningarna pågår året 
om. De tre äldsta lagen 
tränar mest. Johan Vajnlie 
vill att A-laget som idag 
spelar i Divison 1 södra 
ska fortsätta utvecklas 
men han är rädd för att 
flytten lär äventyra deras 
topplacering i divisionen.
 – Vi vill spela i hög-
sta serien men det ställer 
höga krav på arenan. Det 
kommer inte att fungera.

Amerikansk fotboll är en sport som utövas av 
få kvinnor. Stora killar som stångar sig blå är 
en syn som skrämmer många tjejer. Iza He-
lander är 158 cm lång och väger 52 kilo. Hon 
har spelat amerikansk fotboll i drygt ett halvår 
och hon menar att det är en sport som passar 
alla. 

Varför började du spela amerikansk fotboll?
 – Det verkade roligt. Damlaget från Limhamn Grif-
fins var på min skola Bernadotte och visade olika tack-
lingsövningar. Jag tyckte om att man fick beröm när 
man gjorde övningarna så jag bestämde mig för att 
prova på hur det är att spela på riktigt. Det fanns inget 
tjejlag då så jag fick spela med killarna i U15-laget. 

Hur känns det att ni bara är tre tjejer?
 – Det är tråkigt för vi kan inte spela några matcher. 
Man kan inte utvecklas på samma sätt när man bara 
är tre. Jag vill ha ett eget tjejlag för det är jätteroligt 
att spela matcher. Jag fick testa på det när jag var med 
i landslaget en gång, på träningsläger i Stockholm. 
Nackdelen var att vi fick betala för allt själva, resa, bo-
ende och så.

Hur ser era träningar ut?
 – Vi tränar bara en gång i veckan på grund av brist 
på resurser. Då är vi mest i gymmet och där använder 
vi oss av bollar, sen värmer vi upp och gör olika tack-
lingsövningar. Har vi tur får vi vara med och spela med 
killarna. 

Vilka fördomar finns det om amerikansk fotboll?
 – Folk tror att man måste vara manlig, skrikig, stor 
och arg. Men det behöver man inte, jag är liten men jag 
är snabb istället och fångar många bollar. När jag först 
började sa mina föräldrar till mig att ta det försiktigt.  
Det var läskigt att se de blåmärken jag fick efter första 
träningarna. Men det är normalt, det får man om man 
inte är van vid tacklingar. 

– Mina vänner brukar fråga om det gör ont, säger Iza helander som har spelat amerikansk fot-
boll i drygt ett halvår. FOTO: CLEMENS PERSSON

Född: 7 januari 1993

Bor: Oxie 

Gör: läser sam-
hälle-uniform på 
Bernadottegym-
nasiet, tränar 
truppgymnastik 
sedan 9 år.

Bästa med ame-
rikansk fotboll: 
Bra sammanhåll-
ning, det finns 
något för alla.

Sämsta med 
amerikansk 
fotboll: Svårt att 
locka medlemmar 
och att det är litet 
för tjejer.

Iza Helander
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2009 blev Susanna Hedenborg den första kvinnliga professorn i idrottsvetenskap i Sverige. Sedan 2008 sitter hon på Malmö Högskolas idrottsveten-
skapliga institution tillsammans med ett fyrtiotal kollegor och cirka 700 studenter.

”Idrotten är inte jämställd”
Susanna Hedenborg om att kvinnor och män i Sverige fortfarande inte har lika villkor inom idrotten. 

8 Idrottens kön

1921 gick startskot-
tet för det första Va-
saloppet men då var 
det inte tillåtet för 
kvinnor att delta. Det 
har hänt en del sedan 
dess och idag är kvin-
nor nästan hälften av 
de aktiva idrottarna i 
Sverige. Men betyder 
det att man kan kalla 
den svenska idrotten 
för jämställd? Nej, 
säger Susanna He-
denborg, professor 
i idrottshistoria vid 
Malmö Högskola.

– Om man jämför med 
länder i Mellanöstern och 
Afrika där kvinnor inte 
får delta kan man säga 
att vi kommit långt. Men 
det är fortfarande män-
nen som sitter på makten 
och de flesta tränare och 
ledare är också män. Det 

går för långsamt. Kvin-
nors deltagande har ökat 
men det räcker inte.

Idag är det nästan lika 
många kvinnor och män 
som idrottar men Su-
sanna Hedenborg menar 
att det finns stora skill-
nader i vilka sporter man 
ägnar sig åt. Lagsporter 
som fotboll, rugby och 
hockey har länge va-
rit manligt dominerade 
och fortfarande är det få 
kvinnor som ägnar sig åt 
dessa sporter.  Fotboll är 
visserligen ett undantag 
om man tittar till antalet 
utövare och har nästan 
lika många kvinnliga som 
manliga spelare. 
 Hon tror att en förkla-
ring till att det inte är lika 
vanligt med tjejer inom 
vissa lagsporter är att de 
ofta kräver att man är 

många och jämnstora. 
 – Lagsporter är också 
mer tävlingsinriktade och 
det har länge funnits en 
syn på att kvinnor inte är 
lika tävlingsintresserade. 
Fler tjejer faller bort ju 
högre upp i åldern 
man kommer. Det 
är killarna som 
stannar kvar och 
blir proffs.

Om man frågar Su-
sanna Hedenborg är det 
framförallt den traditio-
nella föreningsidrotten 
som har problem med att 
vara ojämnt och tydligt 
könsuppdelad. Trots allt 
finns det enligt Susanna 
Hedenborg vissa sporter 
inom vilka kvinnor har 
lättare att nå framgång. 
Hon nämner friidrott, 
gymnastik och ridsport 
som några exempel. 

Anledningen kan vara att 
det är individuella spor-
ter eller i alla fall sporter 
med individuella grenar. 
Det är också sporter som 
kvinnor började med tid-
igare. Susanna Heden-

borg berättar att kvin-
nor utövade ridsport re-
dan på 1940- talet men 
att det inte var förrän på 
1960-talet de lyckades slå 
sig in på fotbollsarenorna. 

Inom idrotten är det 
vanligt att kvinnor och 
män delas upp i tävlings-
klasser utifrån längd, vikt 
och styrka. Vidare berät-
tar hon att ridsport är 

en av få sporter där man 
inte skiljer på reglerna för 
kvinnor och män.
 – Inom skytte var spe-
let också länge lika men 
så fort kvinnorna började 
vinna medaljer blev det 
annorlunda.
 Susanna Hedenborg 
tror att traditionella före-
ställningar om könen har 
banat väg för att specifika 
regler utvecklats för kvin-
nor och män. Samtidigt 
är hon inte blind för att 
det finns vissa biologiska 
skillnader. 
 – De starkaste männen 
är starkare än de starkaste 
kvinnorna, så är det. Vår 
syreupphämtningsför-
måga är inte heller den-
samma. 
 Förutom den tydliga
könsuppdelningen har 
den svenska idrotten ett 
annat problem att brottas 

Susanna Hedenborg

Född: 25 september 
1964
Bor: Rydsgård
Familj: Särbo, dotter
21 år och fyra bonus 
barn
Aktuell: med en bok
om de senaste 100 
ridsportåren i Sverige
som utkommer 2012 i 
samband med Svens-
ka Ridsportförbundets
(SvRF) 100-års jubi-
leum.
Idrottsaktiviteter:  
Har tidigare tränat  
kampsporten thai-shi, 
idag rider hon.

Det går för långsamt.

”

med och det är represen-
tationen av kvinnorna i 
styrelserna. 1903 bildades 
Riksidrottsförbundet 



Suzanne Lundvall undervisar bland annat i genus och idrottspeda-
gogik vid Idrottshögskolan i Stockholm. Hon har själv idrottat och 
har ett SM guld i artistisk gymnastik från 1975. PRIVATBILD

Första boken om 
kvinnor och idrott

 SISU Idrottsböcker AB

 Bildades 1992 och är en del av idrottsrörelsen       
 och utbildningsorganisationen SISU 
 Idrottsutbildarna.

 SISU:s uppdrag är att göra produktioner 
 som bidrar till att utveckla elitidrotten och till 
 att  förbättra livskvalitet och hälsa hos 
 den  breda  allmänheten.

 Utbildningsmaterial ges ut tillsammans 
 med bland annat aktiva, ledare, forskare 
 och tränare inom områdena idrott, träning, 
 friskvård och hälsa.

 KÄLLA: SISU IDROTTSBÖCKER

”Kvinnor och idrott” 
ges ut hösten 2012 
och är den första 
boken om idrott som 
i sin helhet är skri-
ven ur ett kvinnligt 
perspektiv. Suzanne 
Lundvall, högskole-
lektor i idrott, är en 
av författarna och 
hon menar att det 
finns få böcker som 
samlar kunskap om 
kvinnors idrottande.
 
SISU har gett ut böcker 
sedan 1992 men inte 
förrän nu, hösten 2012, 
ger SISU idrottsböcker 
för första gången ut en 
bok med fokus på enbart 
kvinnor och idrott. Varför 
dröjer det 20 år innan bo-
ken kommer och varför 
behövs den?
 – För att ge ut en bok 
som denna krävs en 
samlad kompetens och 
ett samlat forsknings-
intresse. Detta har inte 
varit möjligt att få ihop 
förrän nu. Bengt Saltin 
och hans forskning har 
varit central för projek-
tets genomförande, säger 
SISU:s förlagschef Ing-
Marie Leidhammar.

Initiativet till boken 
togs av Bengt Saltin, 
professor i fysiologi som 
efter diskussioner med 
en företrädare från SISU 

blev uppmuntrad att anta 
utmaningen att skriva 
en bok om kvinnor och 
idrott. Idéerna väcktes 
vid ett idrottsmedicinskt 
möte där en annan av hu-
vudförfattarna, Suzanne 
Lundvall, högskolelektor 
i idrott också närvarade. 
 Hon förklarar att 
boken är en översikt av 
kunskap som redan finns 
om kvinnors idrottande 
men att den också tillför 
ny kunskap. 

Under 1900-talet har 
kvinnors idrottande ökat 
i volym och förutsätt-
ningarna har förbättrats 
men enligt Suzanne 
Lundvall finns det idag 
väldigt få böcker som 
samlar kunskap om detta. 
Hon tror också att boken 
kan bli ett viktigt un-
derlag för politiker och 
beslutsfattare.
 – Den lyfter fram olika 
argument och motiv till 
förändring av kvinnors 
villkor inom idrotten, 
som till exempel frågan 
om pengar till elitidrot-
ten. 

Av bokens fem delar 
finns Suzanne Lundells 
texter med i den första 
som handlar om histo-
ria och sociologi. Den 
innehåller föreställningar 
om kön, kropp och sexu-

alitet och man kan bland 
annat läsa om känslor av 
tillhörighet med fokus på 
unga kvinnor i minori-
tetsgrupper.

Som läsare märker 
man att det är en bok 
med fokus på kvinnor 
eftersom texterna intro-
duceras med att markera 
detta. I bokens redo-
visningar av forskning 
jämförs flickor med poj-
kar men det finns också 
separata delar där man 
bara kan läsa om studier 
på flickor och kvinnor. 
Suzanne Lundell är å 
andra sidan noga med 

att poängtera att det inte 
handlar om ett särartstän-
kande.
 – Det handlar bara om 
att vi behöver titta på ett 
antal aspekter av forsk-
ning och det finns anled-
ning att problematisera 
flickors idrottande.  

Varför tror du att det 
inte getts ut en bok med 
fokus på enbart kvin-
nor och idrott tidigare?
 – Det är ett komplext 
område. Sen skriver 
forskare sällan läromedel 
utan mer forskningsar-
tiklar. 

 ”Kvinnor och idrott”

 Utgivning: september 2012
 Omfång: 400 sidor 
 Målgrupp: studenter i idrott, 
 tränarstudenter, idrottsvetare, 
 idrottslärare och redan aktiva 
 tränare och ledare. 
 
 Författare: fyra huvudredaktö-
 rer och 20 författare

 Huvudredaktörer: Suzanne 
 Lundvall (högskolelektor med 
 inriktning idrottens metodik),
 Angelica Lindén-Hirschberg 
 (professor i obstetrik och 
 gynekologi med särskild inrikt-
 ning mot reproduktiv medicin),
 Kristin Kardel (Försteama-
 nuensis, fysiolog) och Bengt
 Saltin (professor och forskare
 i idrott).
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Viktiga årtal

1968 genomförs det första längre 
loppet för kvinnor – 800 meter löp-
ning

1981 tillåts kvinnor åka Vasaloppet 
(Genomfördes första gången 1921)

1981 väljer Internationella Olym-
piska Kommittén sin första kvinna

1984 genomförs första maraton i 
OS för kvinnor

1996 finns fotboll för damer som 
OS-gren för första gången (jmf her-
rar år 1900)

1998 finns ishockey för damer som 
OS-gren för första gången (jmf her-
rar år 1920)

men det dröjde 48 år inn-
an den första kvinnliga 
styrelseledamoten, Inga 
Löwin, valdes in i styrel-
sen. Susanna Hedenborg 
förklarar varför hon tror 
att det är svårt att bryta 
det manliga mönstret i 
hierarkin. 
 – Män och kvinnor 
vänder sig till den som 
har makt och nätverkar 
och associerar till män. 
Det förklarar också varför 
tjejer söker sig till status-
idrotter som fotboll till 
exempel. 
 Medan allt fler kvinnor 

söker sig till traditionellt 
manliga sporter stan-
nar männen kvar inom 
bollsporter och fysiskt 
krävande sporter som 
boxning och brott-
ning. Men Susanna  
Hedenborg är hopp-
full och tror att det 
kan komma att se 
annorlunda ut efter-
som föreställningar om 
kvinnors idrottande stän-
digt förändras. 
 Hon berättar om 
1990-talet, en tid då man 
sa att kvinnor inte skulle 
ta ut sig för att man trod-

de att de kunde få pro-
blem med att föda barn. 
Idag är det snarare tvärt-
om, och att inte idrotta 
ses som en hälsofara. 

Ändå tycker Susanna He-
denborg att synen på den 
manliga och kvinnliga 
kroppen till viss del lever 
kvar.

 – Kvinnor ska till ex-
empel inte ha stora musk-
ler. Men hur ska de göra, 
om man vill bli en bra fot-
bollsspelare behöver man 
muskler. 

Gymnastiken är ett an-
nat exempel på en sport 
som man ser med andra 
ögon. Gymnastiken var 
bland de första inslagen i 
tävlingsidrotten som tog 
fart i Sverige på 1800- 
1900 talet men på den 
tiden förknippades den 
enbart med maskulinitet 
och manlig fostran. Idag 

ses det mer som en tjej-
sport och tjejerna är i klar 
majoritet sett till antalet 
utövare. 
 Enligt Susanna Heden-
borg spelar media en vik-
tig roll för damidrottens 
och herridrottens status. 
Hon nämner fotbollen 
och ishockeyn som två 
tydliga exempel på spor-
ter inom vilka männen 
syns mer i media. 
 Synligheten i media 
lockar fler sponsorer och 
mer pengar in i idrotten. 
Susanna Hedenborg be-
rättar om en feministisk 

teori som menar att dam-
fotbollens status kan öka 
om man ändrar reglerna 
för spelet men själv har 
hon svårt att tro att det är 
en hållbar lösning. 
 – Så länge man ändrar 
idrotten till något annat 
blir det svårt för kvinnor 
att få samma status. 
 Kommer idrott som 
utövas av kvinnor någon 
gång att kallas för idrott 
och inte ”damidrott”?
 – Det är svårt att säga. 
Ett sätt att börja kan vara 
att säga ”herrfotboll” 
istället för fotboll.

Den manliga hierarkin 
är svår att bryta.

”

q

q

KÄLLA: ”SANNING ELLER KONSEKVENS”



Hon startade Sveriges 
första damlag i fotboll
1966 bestämde sig Kerstin Johnson för att sätta ihop ett 
damlag i fotboll. Öxabäck IF såg sitt ljus i en tid då folk 
undrade vem som skulle vara hemma och passa barnen.

När Öxabäck blev första svenska mästare i damfotboll 1972. Två av grundarna deltog i segern, femte överst från vänster Kerstin 
Johnson, undre från vänster Kerstin Larsson. PRIVATBILD
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Kerstin Johnson var på 
den tiden 24 år och drev 
ett jordbruk i byn Öxa-
bäck som då knappt hade 
tvåhundra invånare. Det 
var en tid då kvinnans 
främsta plats var i hem-
met och Kerstin Johnson 
tyckte det var svårt att 
kombinera jobb och fa-
milj med fotbollen. Den 
enorma uppmärksamhe-
ten i media gjorde inte 
heller saken bättre då 
många tidningar skrev 
”pappa byter blöjan med-
an mamma spelar fot-
boll”.
 – En del av spelarna 
var gifta och folk tyckte 
väl att vi skulle stanna 
hemma och ta hand om 
barnen. Jag hade tur som 
hade en modern man som 
hjälpte till. 

Folks höjda ögonbryn 
över att tjejer spelar fot-
boll hindrade inte Kerstin 
Johnson som hade be-
stämt sig för att stanna på 
fotbollsplanen. Initiativet 
till att starta ett damlag 
tog hon tillsammans med 
tre andra Öxabäcktjejer, 
Kerstin Larsson, Kerstin 
Johnson, Anna-Greta 
Olsson och Maj-Britt Os-
carsson, när de var på en 
dans i Boråsparken. 
 Laget bestod först av 
ett dussintal tjejer och 
åldersskillnaden var stor 
med spelare från tolv till 
trettiofem år. En del hade 
aldrig rört en boll tidiga-
re och tekniken var inte 
den bästa. Ändå lockade 
matcherna folk från hela 
byn. Det var närmare 
900 personer på de första 
matcherna och hela 17 
000 åskådare när den för-
sta seriematchen spelades 
1968. 
 Kerstin Johnson berät-
tar att de flesta som kom 
inte var några fotbollsäls-
kare, utan att det mest var 
äldre herrar som aldrig 
hade sett tjejer spela fot-
boll förr. 

Under det första året 
spelade laget fyra match-
er och Kerstin Johnson 
slutade som den bästa 
målskytten med 15 av to-
talt 21 mål. När hon ska 
berätta vilken position 
hon hade blir hon lite fun-
dersam. 
  – På min tid hette det 
center, anfall, inre och 
yttre. Den sämsta spe-
laren fick stå i mål. Min 
uppgift var att göra mål 
så jag tror att jag var an-
fallare. Det skrevs om det 

 Kerstin Johnson

 Född: augusti 1942

 Familj: dotter Åse, 
 son Christian och
 fyra barnbarn

 Gör: driver Antikhu-
 set i Öxabäck,
 familjens gamla 
 syfabrik, i källaren
 finns ett litet fot-
 bollsmuseum med
 bilder och pokaler 
 på Öxabäcks IF

 Favoritspelare: 
 Zlatan 

 Favoritlag: Elfs-
 borg och Mjällby

Kerstin Johnson är på Borås Arena och hejar på IF Elfsborg som spelar i Öxabäcks färger gul och svart. PRIVATBILD

”snygga tvillingparet 
i Djurgården” och den 
”sköna högeryttern”. 
Kerstin Johnson tycker 
att spelarnas prestatio-
ner kom i skymundan 
och att det ofta var ut-
seendet som uppmärk-
sammades. Idag tycker 
hon inte att det pratas 
om kvinnliga fotbolls-
spelare på samma sätt 
men hon är säker på att 
det fortfarande är en 
fördel att vara snygg för 
då syns man mer i me-
dia. 
 Uppmärksamheten 
kring Öxabäck var stor 
men lagets uppkomst 
och fortlevnad kanta-
des också av hinder och 
motgångar. 
 – I början hade vi svårt 
att få en plan att spela på. 
Herrlaget kom alltid före. 
Vi fick ingen ersättning 
för att spela. Vi hade trä-
ningar en till två gånger i 
veckan och det gällde att 
hitta tid för fotbollen ut-
anför jobbet och hemmet. 
Det var också viktigt att 
sjukvården på den tiden!
Trots skadan fortsatte  

Kerstin Johnson att 
spela ett tag till. 1975 
lämnade hon A-laget 
men fram till 1985 var 
hon med i B-laget. Hen-
nes fotbollsengagemang 
fortsatte dock och hon 
tränade flicklaget i sju 
år. Därefter satt hon i 
styrelsen en hel del och 
i supporterklubben.  
 
På nära håll följde 
hon Öxabäcks utveck-
ling och segrar. Den 
första serien för damer 
i fotboll, Västergötlands 
damfotbollsserie, drar 
igång 1988 på initiativ 
av Öxabäcks, Kerstin 
Larsson och vinns av 
Öxabäck alla sju år se-
rien pågår. Inte nog med 

det vinner klubben det 
första officiella SM-gul-
det i damfotboll 1973 och 
blir damallsvenska mäs-
tarinnor 1988 och 1992.
 – Det kom tjejer från 
alla möjliga håll i Sverige 
för att få spela. En buss 
hämtade lass med tjejer 
från bland annat Umeå 
och Sundsvall. Men det 
kostade mycket att driva 

serien. Vi fick stå för mat 
och boendekostnader 
själva. 

Vintern 1998–99 hade 
föreningen dragit på sig 
skulder på flera hundra 
tusen kronor. Budgeten 
räckte inte till och fot-
bollströjorna fick köpas 
på avbetalning. 
 Kerstin Johnson börja-
de sälja lotter tillsammans 
med de andra tjejerna för 
att rädda föreningen från 
konkurs. De lyckades 
hålla Öxabäck på fötter 
ett tag till men när klub-
ben åker ur allsvenskan 
1998 sprids spelarna vind 
för våg och 1999 upphör 
laget att existera. 
 Vid demma tid var Ker-
stin Johnson 33 år. Hen-
nes man hade gått bort i 
cancer ett år tidigare och 
hon hade fortsatt att driva 
deras gemensamma an-
tikaffär. 

Sedan upplösningen 
1999 har det inte funnits 
ett damlag i Öxabäck. 
Idag är Kerstin Johnson 
69 år men 

 Öxabäck IF:s guldår

 Svenska mästarinnor sju gånger: 1973, 1975,
 1978, 1983, 1987 och 1988. Dessutom inofficiella
 svenska mästarinnor 1972. 

 Svenska Cupmästarinnor sex gånger: 1985–89
 och 1991. 

 Segrare av Västergötlands damfotbollsserie alla 
 sju år 1968–74 

 Vann sin interregionala serie (högsta serien
 1975–77) två gånger: 1976 och 1977 

 Division I-segrare (högsta serien 1978–1987) fyra
 gånger: 1982–83 och 1986–87. 

 Damallsvenska segrare två gånger: 1988 och
 1992.

Idrottens kön 11

fotbollen inte kolliderade 
med kyrkan och lockade 
folket därifrån.

När hysterin kring Öxa-
bäcks IF hade lagt sig och 
laget hade fått en egen 
plan att spela på gick det 
som en dans för tjejerna 
som drog hem seger ef-
ter seger. Kerstin Johnson 
hann olyckligtvis bara 
spela tre år innan hon 

fick problem med knät. 
Hon träffade olika läkare 
men fick aldrig chansen 
att träffa en specialist. Is-
tället avbröts matcherna 
med akuta besök till lasa-
rettet lite då och då. 
 – Där blev jag bara tap-
pad på vätska som bilda-
des i knät. Jag ville ju så 
gärna spela så det kändes 
lite bittert, men man vå-
gade inte sätta krav på



fotbollsintres-set har hon 
ändå lyckats hålla vid liv. 
Hon är en trogen åskå-
dare på sina barnbarns 
matcher. Hennes dotter 
Åse och son Christian  
spelade också fotboll men 
båda blev skadade och 
tvingades sätta fotbollen 
åt sidan.  
 I dotterns fall gällde 
det också en knäskada. 
Själv har Kerstin Johnson 
fortfarande problem med 
sina knän.
 – Nu går jag och vän-
tar på nya knäleder, båda 
mina knän är utslitna. Det 
ligger nog i släkten med 
dåliga knän. 

Man kan läsa om att 
Öxabäck haft en avgö-
rande roll i damfotbollens 
utveckling i Sverige. Men 
Kerstin Johnson är lite 
blygsam i sitt sätt att prata 
om Öxabäcks betydelse 
och menar att damfotbol-
len hade kommit till Sve-
rige i vilket fall som helst.  
 – Vi kanske påskynda-
de damfotbollen men tjej-
lag hade redan börjat bil-
das på olika håll i Europa, 
bland annat i Italien och 
England. I Sverige fanns 
det också på andra håll, i 
Borås vet jag att det fanns 
någon form av  damlag 
några år innan.

Kerstin Johnson tyck-
er att tjejidrotten har gått 
framåt. Samtidigt vill 
hon se mer pengar och 
mer publik till damfot-
bollen. När hon får höra 
hur mycket en spelare i 
herr- respektive damall-
svenskan tjänar låter hon 
inte särskilt förvånad. 
2005 var den genomsnitt-
liga lönen för män 50 406 
kronor i månaden och 
medan kvinnorna fick 2 
101 kronor. 
 – De får i alla fall be-
talt, förr gick det inte att 
leva på fotboll. Men det 
ska såklart inte behöva ta 
så lång tid. Egentligen är 
det konstigt för det är ju 
samma spel. Jag förstår 
inte varför man ska jäm-
föra dam- och herrfotboll 
när man inte gör det på 
samma sätt med handboll 
till exempel. 

En önskan Kerstin 
Johnson har är att dam-
fotbollen en dag ska bli 
helt accepterad. Hon föl-
jer alltid VM och själv 
föredrar hon att titta på 
damfotboll.
 – Det är mer spel, kil-
larna drar varandra i trö-
jorna hela tiden. 

Damfotbollens historia utifrån Öxabäck

12 maj 1968: Den första damserien i fotboll, 
Västergötlands damfotbollsserie, inleds. Sex 
lag ställer upp i serien, som Öxabäck vinner.

8 oktober 1972: Öxabäck 
vinner det första riksmäs-
terskapet i fotboll för tjejer 
och blir därmed inofficiella 
svenska mästarinnor. 

25 augusti 1973: När den första 
officiella damlandskampen alla ka-
tegorier spelas, 0–0 mot Finland – 
finns en trio Öxabäckspelare med: 
Ebba Andersson, May Gunnarsson 
och Inger Arnesson. 

22 september 1973: Öxa-
bäck vinner det första officiella 
SM-guldet i damfotboll. 

1975: De första interregiona-
la damfotbollsserierna spelas. 

1978: För första gången 
indelas damlagen i divisioner. 
Högst i seriepyramiden finns 
fem division I-serier. Öxabäck 
vinner sin och går till slutspel.

6 september 1988: Öxa-
bäcks IF säkrar segern i den 
allra första damallsvenskan.

Barnbarnet Linnea Johnson, 12 år, har gått i Kerstin Johnsons spår. 
PRIVATBILD

Kerstin Johnson hoppas att det också blir 
en liten fotbollsspealre av barnbarnet 
Sander, 4 år. PRIVATBILD

Hallå där...
… Celine Allirol-Mo-
lin, 30 år, som 2010 
grundade företaget 
sportjejer.se som 
riktar sig till tjejer 
som motionerar och 
idrottar.

Vad är sporttjejer.se?
 – Det är ett företag 
och community som är 
inriktat på idrottande 
tjejer och deras hälsa. 
Hit kan tjejer komma 
för att träna men också 
för att umgås och få råd 
om kost.Vi har kurser i 
afrikansk dans, zumba 
och capoiera och core-
träningen som jag leder. 
Från början var vi en 
webbtidning men vi sik-
tar på att bli ett center. 

Varför startade du 
sporttjejer.se?
 – För att höja medve-
tandet om kvinnors vill-
kor inom idrotten och 
för att förbättra kvinnors 
hälsa. Många tjejer tror 
inte på sig själva och vet 
inte vad som krävs för 
att utöva en viss sport. 
Grunden till företaget 
var faktiskt ett arbete 
jag gjorde i skolan som 
gick ut på att starta ett 
företag.

Varför ska man gå 
med?
 – Om man som tjej 
vill stärka sig själv och 
må bättre. Här kan man 
umgås med varandra 
och bli motiverad och 
inspirerad av andra 
tjejer. Det är en välkom-
nande miljö som man 
känner sig trygg i.

PRIVATBILD
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Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrö-
relse med fasta band till staten. För 2012 
och tre år framåt får idrotten samma an-
slag som förra året, 1,705 miljarder kro-
nor. För att få bidrag från staten ska idrot-
ten följa de idrottspolitiska målen om att 
bidra till en positiv samhällsutveckling, 
verka för jämställdhet, utveckla hälsa och 
stärka demokrati. Staten anger riktlinjer 
för jämställdhetsarbetet men idrottsrörel-
sen beslutar själv om målen och insatser-
na för sin verksamhet.

Idrottens första jämställdhetsplan är från 
1989. Idag gäller jämställdhetsplanen 
från 2005 som ersatte den förra. Den rik-
tar sig till RF och SISU riksidrottsutbil-
darna i syfte att stödja och uppmana de 
att utveckla egna jämställdhets- 
planer. 

”Viktiga dokument som 
handlar om styrning och 
resursfördelning saknar 
formuleringar om mål och 
insatser för jämställdhet”

”Idrotten vill 2005” är 
idrottens viktigaste poli-
cydokument och det är 
totalt könsblint. Jämställd-
het nämns knappt. ”

Gertrud Åström har gjort ut-
värderingen av Riksidrottsför-
bundets jämställdhetsarbete 
mellan åren 2005 och 2010. 
Här är några utdrag av hen-
nes kritik.

”Jämställdhetsarbetet 
har sjunkit undan för ett 
allmänt perspektiv. Man 
talar numera om diskrimi-
nering och kön blir bara 
en av många skillnader.”

”Det saknas konkreta 
insatser, uppföljningar och 
utvärderingar. Det räcker 
inte med dokument, det 
gäller att genomföra saker 
också. ”

2005 års jämställdhetsplan 
har som delmål att idrotts-
rörelsen ska sträva efter 
att kvinnor och män i alla 
beslutande och rådgivande 
organ är representerade med 
minst 40 %. 

De senaste siffrorna är från 
2009 och då utgjorde kvin-
norna 32 % av Speciali-
drottsförbundens styrelser. 
Det är 5 % fler jämfört med 
år 2007.

BILD: RIKSIDROTTSFÖRBUNDET
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”Jämställdhetsarbetet 
har inte integrerats i 
den ordinarie verksam-
heten utan bestått av 
särskilda sidoprojekt”
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Handslaget pågick mellan 2004 och 2007. 
En av huvudidéerna var att öka flickors del-
tagande i idrott. Under en mandatperiod med 
start 2004, ökade staten budgeten med cirka 
en miljard kronor för att utveckla den lokala 
barn- och ungdomsidrotten. I RF utvärdering 
av Handslaget redovisas 7 757 satsningar 
med inriktning på flickidrotten av totalt 44 
500 satsningar. Handslaget nådde fler killar 
än tjejer. 

Handslaget fortsatte under namnet Idrotts-
lyftet som var en fortsättning på regering-
ens stora satsningar. Från och med 2007 till 
mitten av år 2011 tilldelas idrottsrörelsen 500 
miljoner kronor per år. Målet är att öppna 
dörren för fler barn och ungdomar och få de 
att idrotta längre upp i åldrarna. Rapporten 
om det första året med idrottslyftet visar att 
flickor stått för 51 % och pojkar för 49 % av 
deltagartillfällena på föreningsnivå. Rap-
porten efter två år med idrottslyftet visar att 
flickornas andel hade sjunkit i SF–stödda 
projekt till 43 % och DF-stödda projekt till 
47 %.

Statligt Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stödet) 
infördes 1971 och är den del av statsbidraget 
som beviljas lokala idrottsföreningar anslutna 
till RF. RF:s styrelse och Riksidrottsstyrelsen, 
RS, har det yttersta ansvaret för fördelningen 
av LOK-stödet. Bidraget ges till idrottsför-
eningar med medlemmar i åldern sju till 
tjugo år och bestäms av aktivitetsnivån, det 
vill säga antal genomförda sammankomster 
plus antal närvarande deltagare. För 2011 var 
LOK-stödet 24 kronor per sammankomst och 
8 kronor per deltagartillfälle. Statistiken för 
LOK-stödet har inte visat att aktivitetsnivån 
har ökat. LOK-stödet kritiseras för att det 
gynnat lagidrotter före individuella idrotter 
och pojkars idrottande före flickors. 

KÄLLA: RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

Politiska satsningar
på kvinnor och idrott

Staten, idrotten 
och jämställdheten
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... 40 år senare är det Malmös LdB FC som har titeln 
svenska mästare i damfotboll. 

Redan 1996 nosade Ldb FC, som då gick under namnet 
Malmö FF, på guldpokalen då de vann över Öxabäck 
med hela 13–0.


