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ÅRETS TOLV
SPORTHÖJDARE
Ett sportår innehåller hur mycket som helst. Här är tolv
troliga höjdpunkter under 2022 – en i varje månad.
Januari: EM tuffare än VM

Februari: Svenskor
OS-favoriter
l 2018 i Pyeongchang
gjorde Sverige sitt
bästa vinter-OS genom
tiderna. Kvinnor
fixade 10 av 14 svenska
medaljer. I Peking 4-20
februari finns de flesta
och största hoppen
Maja Dahlqvist, OS-debutant och guldfavorit.
åter på damsidan.

BILD: MARIUS SIMENSEN/BILDBYRÅN

l I handboll är det svårare att gå långt i EM än VM. 2021 blev
Sverige sensationell tvåa i herr-VM. Årets trupp ser vassare ut och
medaljchanserna finns i EM som startar 13 januari.

Mars: En måstematch – eller två
l Herrlandslaget i fotboll måste vinna två matcher i rad för att gå
till VM. Först hemma mot Tjeckien 24 mars. Vid seger där väntar
direkt avgörande bortamatch mot Ryssland eller Polen.

April: Malmö regerar dubbelt
l Fotbollens båda allsvenskor startar i april. Rosengård och MFF
såg i höstas till att Malmö äger båda SM-titlarna. I år utökas damernas serie till 14 lag. Två kvar nu till herrarnas 16.

Maj: Tre Kronor tar nya tag
l I herrarnas ishockey-VM i Finland har Sverige bra möjligheter
att överträffa fjolårets VM-prestation. Då slutade Tre Kronor nia.
Den sämsta VM-placeringen sedan 1937.

Svenska damlandslaget i fotboll har numera ett gemensamt avtal med herrlandslaget. Ett steg på vägen, tycker den förre landslagsmålvakten Caroline Jönsson, som jobbar både nationellt och internationellt
för att främja hållbara karriärer och till exempel göra det enklare att kombinera landslagsspel med föräldraskap.
BILD MATHIAS BERGELD/BILDBYRÅN

Caroline Jönsson var landslagsmålvakt i början av 2000-talet och tog bland annat VM-silver i USA 2003.
BJÖRN TILLY/BILDBYRÅN

Kampen för lika villkor
or fortsätter
Före detta landslagsmålvakten Caroline Jönsson om nya
a
I december meddelade
Svenska fotbollförbundet
att dam- och herrlandslaget
får lika lön. En fråga som
tidigare landslagsmålvakten
Caroline Jönsson har drivit
hårt.
– Jag tror att det finns en
annan medvetenhet i dag,
framför allt hos sponsorer
och allmänhet, som inneburit
en påtryckning, säger hon.
Ersättningarna till spelarna i
fotbollslandslagen har tidigare
inte varit offentliga men har
diskuterats friskt. 2019 tog
frågan ordentlig fart då Diskrimineringsombudsmannen
utredde löneskillnaderna.
DO kom fram till att damerna
visserligen har missgynnats
men att det inte varit fråga om
diskriminering.
Avtalet som förbundet presenterade före jul är historiskt.

För första gången redovisas ersättningarna till spelarna öppet
och dessutom är avtalet gemensamt för båda landslagen.
– Det här är ett steg i rätt
riktning. Gemene man kanske
blir förvånad
över att det
inte är större
summor det
handlar om,
men för oss
är det framför
Caroline Jönsson
allt viktigt
att man inte
förlorar pengar när man är iväg
med landslaget, säger Caroline
Jönsson, som är vice ordförande i Spelarföreningen och har
deltagit i förhandlingarna.
Inte sparkas vid graviditet

Hon lyfter fram att det finns
flera viktiga delar i avtalet som
främjar hållbara karriärer och
gör det lättare att vara både

landslagsspelare och förälder.
Förbundet ska till exempel
täcka försäkringskostnader
för kontraktslösa spelare som
skadar sig, och det ska det vara
möjligt att ta med sig sitt barn
till landslagsläger.
Caroline Jönsson var en av
silverhjältarna vid VM i USA
2003. 2013 slutade hon med
elitfotbollen och har sedan
dess, vid sidan av sitt jobb som
psykolog, arbetat med spelarnas rättigheter.
I höstas blev hon omvald till
internationella spelarfackets
Fifpros styrelse. Där jobbar
Caroline Jönsson för bättre
villkor generellt, men eftersom
damsidan legat efter har det
blivit naturligt att fokus har
hamnat där.
– I december 2020 fick vi
igenom en ”maternity-policy”
som vi kämpat för i fem år. I
stället för att kunna bli sparkad

när man blivit gravid har man
nu rättigheter och kontraktet
blir fryst. Det är en enorm
förändring.
Målet är lika villkor för damer och herrar som representerar landslagen i samma land
och att det ska finnas en minimumstandard så att spelarna
kan prestera på högsta nivå.
– Det kan handla om hur
lagen reser och hur man bor,
om vilka arenor man spelar på
under mästerskap, hur många
kameror det finns på arenan,
och ersättningen från klubbar
och förbund. Vi vill villkora
stöden från Uefa och Fifa så att
förbunden måste förhålla sig
till en lägsta standard, säger
Caroline Jönsson.
Hon påpekar att symbolvärdet i att behandlas lika är
jätteviktigt. Hon tar World 11
som exempel. Under många
år ville Fifa inte presentera ett

sådant framröstat världslag för
damerna på samma sätt som
de gjorde för herrarna.
– Det var något vi på Fifpro
ville driva igenom. Först 2019 var
Fifa beredda att göra detta på sin
gala. Det sitter miljontals barn
och ungdomar och följer galan så
det betyder jättemycket. Symbolvärdet är lika viktigt när nu fler
och fler av de stora klubbarna i
Europa, Real Madrid, och Arsenal
med flera, startar damlag.
Mer medveten sponsring

Som spelare försökte Caroline Jönsson länge att förändra
inifrån när det gäller jämställda
löner och sponsring. I samband
med att hon avslutade karriären startade hon stiftelsen
Fairpay som arbetar för att alla
människor ska få idrotta på lika
villkor oavsett kön. Jämställd
sponsring och hållbara verksamheter står på agendan.

avtalet: ”Ett steg i rätt riktning”
– När vi startade var det trögt.
Det handlade mycket om att
Fairpay fick informera föreningar
och företag, och trycka på. Nu är
det i stället Fairpay som blir uppringda. Det har skett en enorm
förändring bara de senaste åren,
säger Caroline Jönsson som
under 2021 lämnade sin officiella
roll i stiftelsen.
Hon berättar att det tidigare
inte var ovanligt att företag
hade ett jämställdhetstänk i sin
företagsstruktur, men sponsrade på ett helt annat sätt. I dag är

”Det kan handla
om hur lagen reser
och hur man bor,
om vilka arenor
man spelar på
under mästerskap.”

företag och föreningar mycket
mer måna om att de gör rätt
ur ett jämställdhetsperspektiv,
tycker Jönsson.
– Hänger man inte med tåget
nu, både som förening och företag, tappar man för mycket. Företag väljer i dag bort föreningar
som inte har en tydlig policy
kring jämställdhet.
Vad beror den här förändringen på?

– Exponering i dag är inte
längre bara på en arena. Det finns
helt andra kanaler för marknadsföring och samarbeten som
Instagram, Tiktok med mera där
företagen kan nå sin målgrupp
och där värdegrunden kan vävas
in på ett annat sätt. Sedan tror
jag att en förändring ligger i att
idrotten öppnat upp för vad man
får ta ställning för och engagera
sig i. Det är okej att uttrycka
andra saker som är viktiga.
KAJSA SANDIN

Landslagens nya lön
l Fotbollförbundets nya avtal
med dam- och herrlandslaget
gäller till och med 2024. Här är
ersättningen som spelarna får:

6 000 kronor
... per landslagssamling/läger.

l 15 VM-guld i orientering, 10 VM-guld i
skidorientering, ett i
Skyrunning och ett i
Ski Mountaineering.
Tove Alexandersson är
storfavorit i orienterings-VM i Danmark.

BILD SARA MALMBORG

Juni: 27 VM-titlar
kan bli fler

Tove Alexandersson jagar sitt 28:e VM-guld.

Juli: Ett guld att längta efter
l 2021 klev damlandslaget i fotboll upp på supernivå. Sverige är
nu rankat tvåa i världen efter USA. I EM i Frankrike finns chanser
till det första svenska mästerskapsguldet sedan 1984.

Augusti: Massor av EM samtidigt
l I München 11–21 augusti avgörs EM i tio sporter: Beachvolleyboll,
bordtennis, cykel, friidrott, kanot, golf, gymnastik, rodd, sportklättring och triathlon. Och samtidigt: Sim-EM i Rom.

September: Svenskar i Weltklasse
l 7–8 september avslutas friidrottsåret
med Diamond League-final i Zürich.
Tävlingen kallas även Weltklasse. Sådan
klass håller minst två svenskar: Armand
Duplantis och Daniel Ståhl.

8 000 kronor

Oktober: Artistiska gymnaster

... per seger i tävlingslandskamp
på bortaplan.

l I OS i somras hade Sverige två gymnaster med för första gången på evigheter: Jonna Adlerteg och David Rumbutis.
I år siktar de på VM i artistisk gymnas- Jonna Adlerteg siktar mot VM
i Liverpool. BILD GREGORY BULL
tik Liverpool med start 29 oktober.

4 000 kronor
... per seger i tävlingslandskamp
på hemmaplan.

l Vid hemmalandskamper får
spelartruppen dela lika på 12
kronor per såld biljett. Ett välfyllt
Friends Arena ger varje spelare
drygt 20 000 kronor.
l Ersättning för kvalificering och
deltagande i mästerskap (EM,
VM och OS) regleras i särskilda
överenskommelser.

November: Vinter-VM i Qatar
l 207 nationer har kvalspelat. Fler än 6 000 byggnadsarbetare
har dött under förberedelserna. Men 21 november ska herrarnas
fotbolls-VM sparka igång i Qatar. Blir Sverige ett av de 32 lagen?

December: Kan succén upprepas?
l I kortbane-VM 2021 simmade Sarah Sjöström, Louise Hansson
och Sophie Hansson ihop åtta individuella medaljer. Och damerna
tog fyra lagkappsmedaljer. Ny succé vid VM i Kazan?
JAKOB LUNDBERG

