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Tjejfest eller seriös satsning? 
Marknadsföringen av tjejlopp skiljer sig från andra motionstävlingar. 
Är de en frizon där kvinnor kan motionera på sina egna villkor, eller ett 
fängelse som tvingar in deltagarna i färdiga mallar? Risken finns att 
arrangörernas tjejfest förminskar kvinnors motionsidrottande till 
något mindre betydelsefullt.

Mo t i o n s l o p p f ö r k v i n n o r , så kallade 
tjejlopp, är en vanlig och populär förete-
else i dagens Sverige. Hundratusentals 
kvinnor deltar varje år och loppen mark-
nadsförs ofta med ord som gemenskap, 
fest och glädje – utan jäkt och stress. De 
större loppen inramas av kringarrang-
emang som shoppingtält, underhållning 
och sociala aktiviteter – ibland med någon 
kändis som speaker och stämningsska-
pare vid starten. Tjejloppen ingår i en 
allmän motionstrend där framför allt 
löpning, men även till exempel cykel och 
skidor, har fått ett stort uppsving de 
senaste åren. De skiljer sig dock från 
många andra motionslopp genom att 
värden som hälsa, välbefinnande och 
njutning lyfts fram extra mycket, medan 
sådant som prestation och utmaning 
tonas ned. 

Vad säger då tjejloppen om vår tid och 
vår kultur? Vilka konsekvenser får 
tjejloppen i förlängningen – för könsrela-
tionerna i samhället, för motionsidrotten 
och för de möjliga sätten att vara kvinna 
och motionera? Det är de viktigaste 
forskningsfrågorna i ett projekt där jag, i 
samarbete med Nordiska museet och 
Riksidrottsmuseet, och med bidrag från 
bland annat Centrum för idrottsforskning, 
studerar tjejlopp som kulturellt fenomen. 
Projektet fokuserar på fyra olika lopp: 
Tjejvasan, Tjejvättern, Tjejmilen och 
Vårruset. Samtliga tillkom inom en 

Om tjejlopp

tioårsperiod med start i början av 1980-
talet och är i dag stora, välkända och 
etablerade arrangemang. I projektet 
studeras både tjejloppens framväxt och 
hur loppen utformas och upplevs i dag. 

Lösskägg och Kvinnor Kan 
Ett kulturellt fenomen – som till exempel 
ett tjejlopp – blir till, formas, omformas 
och blir begripligt i sitt sociala och 
kulturella sammanhang, det vill säga i 
samspel mellan människor och i samhäl-
lets kulturella normer. Hela tiden pågår 
en kamp om vilka betydelser som ska få 
genomslag och accepteras som sanningar 
och vilka som ska ifrågasättas och förkas-
tas. De fenomen och företeelser som ligger 
nära varandra, inom samma ämnesom-
råde, bidrar extra mycket till att definiera 
varandra (2). Så skapas till exempel 
tjejloppen i kontrast till långlopp som 
Stockholm Marathon, Vasaloppet och 
Vätternrundan, men också andra köns-
blandade lopp (exempelvis Kortvasan, 
Halvvättern, Blodomloppet) och de 
killopp som har genomförts med varie-
rande framgång (Grabbvättern, Grabb-
halvan, Tjurruset). Exempelvis spelar det 
roll att kvinnor inte fick delta i Vasaloppet 
under åren 1924-1980 (men ibland gjorde 
det i smyg, med eller utan lösskägg), eller 
att både Tjejvasan och Tjejvättern bara är 
en tredjedel så långa som sina respektive 
originallopp.
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Tjejfest eller seriös satsning? 

Tjejgrejer och andra grejer
Tjejloppen och dess deltagare skapas, 
bestäms och avgränsas också bland annat 
av loppens marknadsföring och inram-
ning. Exempelvis genom Vårrusets devis 
”en skön kväll i hälsans tecken” och 
Tjejvasans beskrivning av ”den där 
alldeles speciella stämningen som uppstår 
när så många kvinnor sliter mot samma 
mål på en och samma dag”. Andra exem-
pel är manliga konferencierer och under-
hållare vid loppen, utbudet av rosa t-shirts 
och andra profilprodukter, varuprover av 
inkontinensskydd i bajamajorna. 

Men även hur deltagarna själva agerar 
spelar roll: exempelvis träning och 
förberedelser, genomförande av loppet, 
hur deltagarna uppfattar och presenterar 
sig själva som motionärer och loppdelta-
gare, deras tal om tjejloppsfenomenet. 
Viktigt är också massmediers rapporte-
ring från och beskrivningar av tjejloppen, 
till exempel som en ”tjejfest med löpning”, 
som en lokaltidning skrev efter att Vårru-
set hade genomförts på orten (3). Bero-
ende på hur man utformar och talar om 
de här arrangemangen leder det också till 
skilda sociala och politiska konsekvenser. 

Inom den gemensamma ämnessfär som 
rymmer tjejloppen finns självklart också 
tävlingsidrotten, men även olika typer av 
kvinnliga nätverk och kvinnlig särorgani-
sering, exempelvis Kvinnor Kan-mäs-
sorna, som uppstod samtidigt med tjejlop-
pen på 1980-talet. Till tjejloppens 
närmaste omgivning hör även sådant som 
SubXX, en 50 kvinnor stark snabbklunga 
på 2012 års Vätternrunda. Men också de 
särskilda kvinnogym som etablerats på 
allt fler orter, kvinnotider i simhallen, 
”girl camps” i snowboardbacken och på 
klätterklippan, ”tjejvandringar” i fjällen, 
och naturligtvis den feministiska kvinno-
rörelsen. Alla dessa sammanhang bidrar 
till att avgränsa och bestämma vad tjejlop-
pen är. På motsvarande sätt definieras 
”tjejloppstjejen” av till exempel manliga 
motionärer, tävlingsidrottare av alla kön, 
gym- och gympatjejer, samt inte minst 
”damen”, det vill säga en deltagare i 
damklassen i de könsblandade motions-
loppen som tillskrivs en högre grad av 
seriositet än tjejloppsmotionären. Tjejen 
är också en åldersneutral kategori i det 
här fallet – alla deltagare i tjejloppen är 
”tjejer”, oavsett ålder. 

Lidingö Tjejlopp är en i raden av 
motionslopp för bara tjejer. Och ett 
alternativ till det två mil längre 
Lidingöloppet.
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Förståelsen av tjejloppsfenomenet och 
dess status blir till exempel på ett sätt om 
man kallar ett lopp för ”kärringvasan”, 
eller säger att Vårruset ”inte är en tävling, 
utan en fest för tjejer i alla åldrar”. 
Radikalt annorlunda blir det om man, 
som på hemsidan till Tjejmarathon, som 
genomförde sitt premiärlopp i juni 2012, 
beskriver sig som ”ett lite bättre mara-
thon. Med det menar vi lite längre. Och 
lite roligare” (loppet är 53 km istället för 
ordinarie maratondistans på 42 km). Eller 
för den delen om man öppnar loppet för 
män men behåller namnet, som Tjejmara-
thon har gjort 2013.

Dessa olika sätt att tala representerar 
skilda idéer om vad ”tjejlopp” är – och 
beroende på vilken av dessa som får 
övertaget leder det till helt olika förståel-
ser av och förutsättningar för kvinnors 
motionsidrottande. Ett kortare lopp, som 
även ”kärringar” klarar av, eller som är 
mer av en ”fest” kan till exempel leda 
tankarna till att man knappast behöver 
träna inför loppet eller att kvinnornas 
träning inför och deltagande i loppet inte 
riktigt behöver tas på allvar. Det är något 
som kan skötas när det finns tid över 
mellan andra åtaganden, som jobb och 
familj. Ett långt lopp, å andra sidan, 
kräver en helt annan insats i tid, träning 
och engagemang, och sätter kvinnornas 
motionsidrottande i ett annat ljus: det 
förstås som en seriös satsning som måste 
få utrymme på bekostnad av annat. 

”En känsla som måste upplevas”
Vårruset är det lopp i studien som kanske 
allra mest omfamnar tanken om det 
sociala, lustfyllda och icke-prestationsin-
riktade tjejloppet. Loppet är kort, 5 km, 
det äger rum på vardagkvällar och genom-
förs på många olika platser i landet under 
cirka sex veckors tid. Deltagaravgiften är 
relativt låg och de som anmäler sig som 
ett lag på sex personer blir bjudna på 
picknick efter loppet. Ofta sponsrar också 
olika arbetsgivare deltagaravgiften för 
sina anställda, som ett led i arbetsplatsens 
friskvårdsarbete. I år firar loppet 25 år 
och har lagom till jubiléet uppdaterat sin 
inriktning och lyfter fram hälsoaspekten 
ännu tydligare än tidigare. Sedan starten 
år 1989 har man haft kända manliga 
konferencierer på sin turné genom landet, 
först discjockeyn och radioprataren Claes 

”Clabbe” af Geijerstam och sedan under-
hållaren och mångsysslaren Peter Siepen, 
som har flirtat och skojat med deltagarna 
vid start- och målområdet. I och med 
årets upplaga har Vårruset istället inlett 
ett samarbete med artisten och hälso-
coachen Blossom Tainton Lindquist. 
Samtidigt har en möjlighet till individuell 
tidtagning införts. På så sätt tycks man 
vilja skapa en seriösare inramning till 
loppet, samtidigt som man behåller den 
folkliga förankringen, måttfullheten och 
lekfullheten – nyttan och glädjen av att 
motionera och umgås, och kanske tävla 
lite, men inte ta sig själv ”på så blodigt 
allvar”.

Deltagarna uppmuntras alltjämt att 
framför allt se loppet som en trevlig och 
rolig händelse, snarare än som en tuff 
idrottsprestation. Vårruset och andra 
tjejlopp ska vara något att se fram emot 
och njuta av, såväl under träning och 
förberedelser som i samband med och 
under själva loppet: den ”lagoma” fysiska 
utmaningen, underhållningen, samvaron, 
picknicken och goodiebagen med spon-
sorprodukter. ”Att genomföra Vår Ruset 
är en känsla som måste upplevas!”, står 
det i inbjudan till årets lopp. 

På exakt samma sätt formulerar sig en 
av Vårrusets återkommande PR/samar-
betspartners, underhållningskonceptet 
Ladies Night, som startades av artisten 
Martin Stenmarck: ”Ladies Night är en 
känsla som inte går att beskriva – den 
måste upplevas!” Likheten mellan de båda 
arrangemangen är slående: på Ladies 
Nights rosa-lila-tonade hemsida beskrivs 
en helkväll med mingel, middag, scen-
show och efterfest, enbart för kvinnor, en 
riktig tjejkväll – där heterosexualiteten 
tycks vara självskriven, med uteslutande 
manliga artister på scenen. De mingelakti-
viteter och tävlingar som enligt bilderna 
på hemsidan anordnas under denna kväll 

”På annonsuppslaget 
fanns också en helsida med 
en bild av en sammanbiten 
Martin Stenmarck, i huv-
tröja och blankvått hår, 
mot en svart bakgrund.”
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påminner också i hög grad om de aktivite-
ter som tjejloppen erbjuder: mat, skratt 
och umgänge i glada vänners lag, under-
hållning – och möjlighet att vinna bland 
annat skönhetsprodukter. 

Kopplingen mellan Vårruset och Ladies 
Night är uppenbar i och med att de är 
samarbetspartners. Artisten Martin 
Stenmarck har dock dykt upp i fler 
sammanhang under den period som 
projektet har pågått. Vid Tjejmilen 2010 
sjöng han för deltagarna vid starten och 
inför Tjejvasan 2012 anlitades han för en 
”tjejkväll” på en sportbutik, som analyse-
ras nedan. Relationen mellan tjejlopp och 
underhållning tycks alltså vara stark, 
liksom en föreställd heterosexualitet 
bland de deltagande kvinnorna. Även 
andra manliga popartister, som Eric 
Saade, har underhållit vid Tjejmilsstarten 
(han ingår dessutom i 2013 års Ladies 
Night-show) och efter Tjejvättern 2012 
anordnades en ”Efter Rundan”-fest med 
den manliga popgruppen Brandsta City 
Släckers, som uppträder i brandmanna-
kläder.

”Tjej” är inte lika med ”race”  
I slutet av november 2011 arrangerade en 
stor sportbutikskedja, tillika huvudspon-
sor för Vasaloppet, en ”vasaloppsvecka” 
med kampanjerbjudanden och aktiviteter 
i två av sina stockholmsbutiker. Sats-
ningen marknadsfördes med en 30-sidig 
reklambroschyr som distribuerades i 
pappers- och elektronisk form till oss i 
Stockholm med omnejd som var anmälda 
till något av vasaloppen, samt med 
sms-påminnelse samma vecka: 

”Missa inte tjejkvällen … Inspiration, experthjälp 
och kanonerbjudanden. Hoppas vi ses! Mvh 
Martin Stenmarck.” 

En kväll i varje butik var vikt för 
arrangemanget ”Racekväll. En kväll med 
profilerna, experterna, och utrustningen 
som ser till att du har allt du behöver för 
att göra ditt livs lopp”, och en kväll i varje 
butik öppnade för ”Tjejkväll med Martin 
Stenmarck. En helkväll med, för och av 
tjejer, med Martin Stenmarck som 
konferencier.” 

Racekvällen annonserades med tre 
manliga namn – två toppåkare i lång-
loppssammanhang, och en ”vallaguru” 

från en vallatillverkare:

”Och alla är de på plats för att tillsammans se till 
att du går hem med rätt förutsättningar för ditt 
lopp. Varmt välkommen!”

På annonsuppslaget – svart bakgrund 
där man kan ana en närbild av en pjäxa, 
skida och sprutande snö – fanns också 
”kvällens superklipp”: två avancerade 
skidvallor (i 1 000-2 000-kronorssegmen-
tet) och ett par avancerade skidor, som 
erbjöds i mycket begränsad upplaga med 
kraftiga rabatter. 

På nästkommande uppslag annonsera-
des tjejkvällen mot en ceriserosa bak-
grund: 

”Efter förra årets succé kör vi en favorit i repris 
med extra allt. Det blir en kväll av, med och för 
tjejer. Och Martin Stenmarck förstås, äventyraren 
och artisten som nu laddar för Vasaloppet och 
dessutom agerar konferencier under kvällen. Det 
kommer att bli en magisk kväll och vi ser fram 
emot att se dig där, välkommen!”

Kvällens gäster var fyra kvinnor: två 
toppåkare i långloppssammanhang, samt 
Vasaloppsorganisationens tävlingsledare 
och chefredaktören för butikskedjans 
egen tidning. På annonsuppslaget fanns 
också en helsida med en bild av en 
sammanbiten Martin Stenmarck, i 
huvtröja och blankvått hår, mot en svart 
bakgrund. Känd från olika underhåll-
ningssammanhang, har han på senare tid 
gjort sig ett namn som elitmotionär och 
äventyrare. I kombination med ett 
fördelaktigt yttre och klassiska ”hunk”-
attribut, görs han i detta sammanhang till 
en ”kvinnornas man” med en fot i nöjes-
branschen och en inom motionsidrotten. 

Trots fyra andra gäster – varav två 
mycket prominenta skidåkare – var det 
hans namn och bild som lyftes fram i 
marknadsföringen av evenemanget, på 
samma plats som racekvällens specialer-
bjudanden hade annonserats. Martin 
Stenmarck framstår som lockvaran som 
ska säljas denna kväll. På den motstående, 
ceriserosa, sidan i pappersversionen av 
broschyren finns också en kupong som 
kan bytas in mot en gratis sport-bh (av 
butikskedjans eget märke). 

Under bilden av Martin Stenmarck 
finns även en annons om att butiken har 
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reserverat ett antal platser till (det annars 
fullbokade) Tjejvasan, som endast går att 
köpa i samband med tjejkvällen. Kopp-
lingen mellan tjejkvällen och Tjejvasan är 
alltså tydlig, och det var också som 
anmäld till Tjejvasan jag fick sms:et. 
Definitionen av ”tjej” är intressant här. 
Tjejbegreppet kopplas samman med 
färgen rosa, med underhållning, och med 
ett förgivettaget heterosexuellt begär där 
en person som Martin Stenmarck, trots 
att han är där som konferencier, fungerar 
som huvudsakligt dragplåster – till 
skillnad från racekvällens gäster som får 
glänsa i egen rätt. 

Tjejkvällen utmålas som ”magisk” med 
”extra allt”, men vad som avses med detta 
är höljt i dunkel. Racekvällen har däremot 
ett tydligt syfte: att ”se till att du går hem 
med rätt förutsättningar för ditt lopp”, 
alternativt – om siktet är högt inställt 
– ”att du har allt du behöver för att göra 
ditt livs lopp”. ”Tjej” kopplas vidare till 
sport-bh:n, ett icke grenspecifikt, mode-
betonat träningsplagg. Här dessutom av 
ett billigt märke, som kan användas av 
alla som motionerar för att hålla sig i form 
– till skillnad från racekvällens riktade 
erbjudanden gällande avancerad skidut-
rustning och valla. 

Genom att så tydligt skilja tjejkvällen 
och racekvällen åt blir den logiska konse-
kvensen att identiteten ”tjej” omöjligt kan 
kombineras med aktiviteten ”race” – 
alltså att tjejer (kanske kvinnor generellt?) 
inte kan sträva efter att åka fort och satsa 
seriöst på sin träning och utrustning, 
medan killar eller män förutsätts göra det 
– och inte kan få njuta av en ”magisk kväll 
med extra allt”, och därtill få ett gratis 
träningsplagg som kan användas i andra 
sammanhang.

Villkor för kvinnors motionerande
Kulturella fenomen är på en gång trögrör-
liga och tillfälliga konstruktioner som 
bygger på sociala, det vill säga mellan-
mänskliga, överenskommelser. Allt skulle 
kunna vara annorlunda: begrepp och 
företeelser skulle kunna kopplas samman 
på andra sätt och därigenom få oss att 
uppfatta saker annorlunda och leda till 
andra sociala och politiska konsekvenser 
– och ändå finns det vissa betydelser som 
upprepats så ofta att vi uppfattar dem som 
helt naturliga (4). Ett sådant exempel är 

föreställningar om skillnader mellan 
kvinnor och män. Det gäller både gene-
rella föreställningar som att ”kvinnor är 
mindre prestigefyllda och prestationsin-
riktade än män”, och mer specifika för 
idrott eller motionslopp, som att ”kvinnor 
behöver särskilda arrangemang för att 
vilja delta” eller att ”kvinnor orkar eller 
vill inte springa/cykla/åka skidor lika 
långt som män”. Till dessa vedertagna 
kopplingar hör också den manliga idrotts-
norm som sätter likhetstecken mellan 
män och maskulinitet och sport och 
idrott, och där kvinnor eller femininitet 
istället kopplas samman med begrepp 
som hälsa och skönhet. Kvinnors motio-
nerande förutsätts alltså främst vara del i 
en strävan efter att träna för att må bra 
och vara vacker, snarare än för att uppnå 
resultat och genomföra prestationer. 
Tjejloppen och dess deltagare befinner sig 
inom en kulturell sfär som omfattar ett 
allmänt tränings- och motionsideal och 
plikten att ta hand om sig själv och sin 
hälsa (fysiskt och psykiskt) (5). Dessutom 
relaterar de till rådande genusnormer i 
samhället, inklusive heteronormativitet 
(det vill säga att vi alla förutsätts ha 
sexuellt och romantiskt begär till personer 
av motsatt kön) (6), och förväntningar på 
hur kvinnor och män i Sverige i dag ska 
förhålla sig till motionsidrott. 

Det tycks vara särskilda slags sätt att 
vara kvinna som uppmuntras i samband 
med tjejloppen. Därför är det nödvändigt 
med en kritisk analys av de villkor som 
reglerar deltagandet i dessa lopp. Genom 
att studera tjejlopp på detta sätt hoppas vi 
kunna bidra med kunskap om vilka 
konsekvenser tjejloppen får i förläng-
ningen. Är tjejloppen en frizon där 
kvinnor kan motionera på sina egna 
villkor – eller ett fängelse som tvingar in 
deltagarna i färdiga mallar, och riskerar 
att förminska kvinnors motionsidrottande 
och få det att framstå som mindre bety-
delsefullt? Och hur hänger detta ihop med 
vårt samhälle i övrigt och kvinnors 
möjligheter att agera på livets alla områ-
den på samma villkor som män?
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